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RESUMO

A grande maioria dos trabalhos da Sociologia da Educação sobre trajetórias e estratégias
encontrados na literatura não trata dos estudos de estudantes do meio rural. Em geral é voltado
para as camadas populares do meio urbano. Esta pesquisa problematiza o acesso de estudantes
rurais de São Miguel do Cajuru que, mesmo em condições adversas, ingressaram no Ensino
Superior.
Esta Dissertação de Mestrado tem como objetivo investigar, descrever e analisar a
trajetória escolar de longa duração de estudantes rurais que conseguiram ingressar no Ensino
Superior e identificar o destino profissional desses sujeitos. Para tal, a pesquisa se utilizou de
procedimentos qualitativos consistidos de entrevistas realizadas com sete estudantes. Os relatos
foram submetidos a analise tomando-se como parâmetros cinco traços previamente definidos, que
são os seguintes: 1) as condições culturais e econômicas das famílias desses estudantes
propiciadoras das trajetórias; 2) experiência de morar na zona rural e estudar na zona urbana; 3) a
mobilização individual na constituição dos percursos escolares; 4) o sentido da trajetória
construída pelos próprios sujeitos, e 5) as considerações sobre o destino profissional desses
sujeitos.

Palavras - chave: Estudante rural. Trajetórias escolares. Ensino Superior. Destino Profissional.
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ABSTRACT
Most of the work of the Sociology of Education on trajectories and strategies found in the
literature does not address the studies of students in rural areas. In general, the work is geared
toward the popular classes of the urban environment. This research discusses the access of rural
students from São Miguel do Cajuru, who even under adverse conditions enrolled in Higher
Education.
This thesis aims to investigate, describe and analyze the long-term education trajectory of
rural students who managed to enter Higher Education, and aims also to identify the professional
destination of these individuals. In order to do that, this research used qualitative procedures
consisted of interviews conducted with seven students. The reports were submitted to analysis,
using as parameters the five previously defined traits. Such traits are: 1) the economic and
cultural conditions of the families of these students, 2) the experience of living in a rural area and
studying in urban areas, 3) the individual mobilization in the formation of the schooling paths, 4)
the direction of the trajectory built by the subjects themselves, and 5) considerations on the
professional destination of these individuals.

Keywords: Rural Student. School trajectories. Higher Education. Professional Destination.
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INTRODUÇÃO

No campo da Sociologia da Educação nota-se que, sobretudo a partir da década de 1990,
vêm surgindo estudos que se ocupam com as trajetórias escolares de jovens de camadas
populares no meio urbano, como exemplo, os estudos de Almeida (2006), Barbosa (2004), Portes
(1993; 2001), Silva (1999), Vianna (1998) e Zago (2006), dentre outros. Esses estudos
possibilitam o conhecimento dos processos que permitiram a jovens provenientes das camadas
populares urbanas o ingresso no Ensino Superior, por meio, sobretudo, da pesquisa sobre as
práticas familiares de escolarização. Quanto à experiência dos estudantes pobres na universidade,
os trabalhos tem se ocupado, além do acesso, também da questão da permanência neste nível de
ensino. Porém, estudos que tratam trajetórias de jovens do meio rural são mais raros.
O jovem proveniente do meio rural é pouco tratado nos estudos. Tal situação pode ser
constatada a partir do baixo número de trabalhos acadêmicos, seja em livros, revistas, artigos,
pesquisas de mestrado e doutorado. A produção acadêmica sobre o tema é deficitária. As
constatações de Neves (2006), Sales (2003) e Spósito (2009) acerca dos poucos estudos sobre o
meio rural no Brasil são ainda mais evidentes quando o olhar se volta para a juventude rural.
Estes estudos apontam os parcos conhecimentos existentes a respeito desse tema e a necessidade
de novas investigações. Cumpre ressaltar que os trabalhos sobre o universo social e cultural da
juventude rural no Brasil são recentes, sendo a bibliografia disponível bastante limitada.
Até recentemente, o aluno rural passava despercebido pelas pesquisas acadêmicas e
projetos voltados para o universo rural. As poucas discussões referem-se ao jovem na condição de
aprendiz de agricultor. Sales (2003) observa que muito pouco se conhece sobre as jovens do meio
rural em vista de não se focalizarem esses sujeitos, mas a unidade familiar e,
contemporaneamente, as ações desenvolvidas por movimentos sociais do campo. Vistos assim,
não são levados em consideração outros processos de socialização vivenciados pela juventude no
cotidiano da vida na comunidade e da sua relação com o mundo, de modo que se apresentam
várias indagações referentes à identidade desses jovens.
O acesso dos alunos provenientes do meio rural ao Ensino Superior constitui uma
excepcionalidade, em se tratando do destino escolar considerado “natural” para esses sujeitos. O
meu envolvimento com o tema surgiu a partir de observações feitas no povoado de São Miguel
do Cajuru, localidade na qual nasci e vivi por vinte anos. Durante esse período, foi possível

15

observar a existência de alguns jovens rurais que conseguiram alcançar o Ensino Superior em
universidades públicas e privadas.
Interessada pelo tema da educação rural, eu me deparei com estudos que, em sua maioria,
assinalam basicamente os problemas históricos que o campo enfrenta para a escolarização dos
seus sujeitos. Por outro lado, encontrei estudantes que passaram por uma escola rural e
conseguiram ingressar no Ensino Superior, mesmo diante de condições adversas que não
favoreciam o sucesso escolar. Percebo que uma parcela significativa de estudantes de São Miguel
do Cajuru, distrito de São-João del-Rei, conseguiu ingressar no Ensino Superior oferecido por
universidades públicas e privadas. A partir desse universo empírico, é sobre a constituição de
trajetórias improváveis no meio rural que versa esta pesquisa de Mestrado.
A partir de uma lista mais ampla de sujeitos pertencentes ao pequeno povoado de São Miguel do Cajuru que fizeram curso superior, fenômeno que atraiu a minha atenção, priorizarei um
pequeno número de sujeitos para tentar responder às perguntas fundamentais, que giram em torno
das trajetórias, das estratégias escolares e dos encaminhamentos da vida de trabalho desses sujeitos: como foi possível a esses estudantes atingir o Ensino Superior? Quais os efeitos de uma escolarização longa no encaminhamento da vida de trabalho?
Busquei compreender o que tornou possível uma escolarização prolongada de sujeitos
cuja probabilidade de chegar à universidade é estatisticamente reduzida. Pretendo, assim, explicar
as razões e as modalidades de destinos escolares atípicos, de escolaridades inusitadas para o meio
social de pertencimento e o destino profissional desses sujeitos.
A intenção de reconstruir as trajetórias escolares desses sujeitos a partir de suas histórias,
juntamente com outras pesquisas, contribuiu para o esclarecimento do empenho e em que
condições se deu a participação dos sujeitos e de suas famílias na construção de trajetórias
escolares pouco conhecidas, como as que serão investigadas.
Verifica-se, pelo exposto, a importância de estudar o jovem rural. Considerando-se a
existência de pesquisas no campo das Ciências Sociais e da Educação no Brasil que analisam a
longevidade escolar nos meios populares, é interessante ressaltar que ainda é pouco significativa
a produção de estudos sistemáticos que têm como objeto o estudo de estudantes rurais, o que
pode ter relação com o caráter relativamente novo desse modelo de reflexão, fato esse que
motivou a identificação da presente problemática. “Desse modo, a construção do objeto ou a
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forma de abordar e tratar a questão objetivou transpor aquilo que parecia precário ou
insuficiente” (THIN, 2006, p.211).
Ao contextualizar a problemática deste estudo relacionada aos jovens rurais, busquei
destacar a relevância do tema proposto para a pesquisa. Espero que esta pesquisa possa contribuir
de alguma forma tanto para os estudos no campo da Sociologia da Educação como na
compreensão das relações e experiências de vida escolar e das estratégias de escolarização
empreendidas por jovens rurais. Na verdade, penso que a confluência das vertentes teóricas
abordadas na pesquisa poderá proporcionar um entrelaçamento enriquecedor.
Resolvi então investigar em meios rurais, colocando-me como questões orientadoras: a)
Quais são as famílias rurais cujos filhos entraram no Ensino Superior? b) Como os jovens
percebem as escolas pelas quais passaram? c) Quem são esses alunos? d) Quais cursos fizeram?
e) Quais instituições esses estudantes frequentaram? f) Como foi possível a construção de
trajetórias de longa duração desses sujeitos? g) Qual o destino profissional desses sujeitos?
Tendo como orientação os questionamentos acima, esta pesquisa tem como objetivos
gerais investigar, descrever e analisar a trajetória de vida e escolar de jovens de São Miguel do
Cajuru que conseguiram entrar no Ensino Superior e identificar o destino profissional desses
sujeitos. A pesquisa pretende responder a esses questionamentos para produzir discussão e
compreensão sobre a problemática apresentada.
Complementando o objetivo geral, colocam-se outras questões orientadoras mais
específicas: identificar as condições econômicas, sociais e culturais das famílias que conseguiram
colocar seus filhos no Ensino Superior; verificar os significados que a escola assume para as
famílias presentes no meio rural e as ações por elas estabelecidas na trajetória escolar de seus
filhos; identificar o acompanhamento das famílias na escolaridade de seus filhos; apontar as
condições de escolaridade desses estudantes; buscar compreender as condições que
possibilitaram o acesso e a permanência em uma instituição de Ensino Superior pública, de
sujeitos provenientes de um meio social cuja probabilidade de chegar ao Ensino Superior é muito
pequena; identificar o destino profissional tomado por eles e o sentido do diploma na definição
deste destino.
De forma a melhor discorrer sobre o assunto, estruturei esta dissertação em X capítulos,
além da Introdução, das Considerações finais e das Referências.
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No Capitulo I, levanto o Estado do Conhecimento sobre o fenômeno da longevidade
escolar nas camadas populares e jovens provenientes do meio rural numa perspectiva histórica,
de modo a detectar continuidades e descontinuidades teórico-metodológicas, avanços e lacunas
na produção de saber sobre esse objeto de estudo. Trato da pesquisa sobre jovens rurais no Brasil,
entendimentos de urbano e rural, destino profissional e a expansão do Ensino Superior e os
jovens rurais.
No Capitulo II, forneço as características do campo empírico. Tenho por objetivo
apresentar ao leitor algumas características do povoado de São Miguel do Cajuru. Forneço alguns
aspectos de ordem metodológica, como a seleção dos estudantes pesquisados e caracterização
desses estudantes.
Nos Capítulos III, IV, V, VI VII, VIII e IX trato da constituição de trajetórias escolares
improváveis, reconstruindo os percursos escolares de sujeitos do meio rural provenientes de São
Miguel do Cajuru que ingressaram no Ensino Superior, de modo a captar as configurações
singulares que os constituíram e, por meio de um diálogo entre elas, tecer os fios de
interpretações mais abrangentes.
No capitulo X trato dos traços de configuração das trajetórias investigadas.
Nas considerações finais, apresento um esforço de síntese no que se refere à presença das
camadas rurais no Ensino Superior e de construção de uma possível resposta, sempre parcial, à
indagação sobre a constituição de casos de improbabilidade estatística no sistema público de
ensino.

ABORDAGEM TEÓRICA
Nesta pesquisa o conceito de trajetória e o de estratégia ocupam lugar de destaque. Logo
teço algumas explicações sobre o conceito de trajetória e de estratégia. Nogueira (2004) explica
que o estudo das trajetórias escolares não constitui propriamente uma novidade na Sociologia da
Educação, pois, já a partir dos anos de 1960, os sociólogos passaram a se interessar pelas relações
entre os percursos dos sujeitos no interior do sistema de ensino e seu meio social de
pertencimento. No entanto, nesse primeiro momento, as interrogações recaíam sobre as
macrorrelações entre o sistema escolar e a origem social, utilizando-se, geralmente, como
metodologia de análise, o acompanhamento longitudinal e, em grande escala, de coortes de
alunos, com o objetivo de observar a distribuição das oportunidades escolares. Consistindo
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basicamente em uma análise de fluxos, esses estudos deixavam de considerar a dimensão
individual das biografias escolares (NOGUEIRA, 2004, p. 135).
Em período mais recente, a partir dos anos de 1990, surge uma nova abordagem levada a
cabo por pesquisadores que se interessam pelas trajetórias atípicas, excepcionais, inesperadas, em
resumo, aquelas que fogem às regularidades estatísticas que haviam sido descobertas nos anos de
1950/1960. Doravante, o “insignificante estatístico” vai tornar-se sociologicamente significativo.
Nogueira (2002) nos fornece uma passagem esclarecedora, ao definir sociologicamente
que a trajetória é direcionada para o campo educacional e entendida como o percurso biográfico
da escolaridade dos sujeitos pesquisados. Em período mais recente, o entendimento de trajetória
que, segundo a mesma autora, parece prevalecer nas atuais pesquisas que se dedicam a entender
as trajetórias escolares, pressupõe a ideia de que a história de vida escolar dos sujeitos é fruto da
interação dialética entre as condições ligadas à origem social, às dinâmicas internas das famílias
de origem e às características individuais dos sujeitos.
Nogueira (2004) foi uma pesquisadora que se debruçou sobre o estudo das trajetórias e
afirma a existência, nos dias atuais, de uma "sociologia das trajetórias escolares", embora tal
afirmativa deva ser acompanhada da observação de que esta, a exemplo de toda a Sociologia da
Educação contemporânea, abriga certa pluralidade interna: os horizontes teóricos, as formas de
abordagem, os dispositivos metodológicos não são os mesmos entre os autores. Um ponto, no
entanto, parece constituir consenso: a trajetória escolar não é completamente determinada pelo
pertencimento a uma classe social e, portanto, ela se encontra associada também a outros fatores,
como as dinâmicas internas das famílias e as características "pessoais" dos sujeitos, ambas
apresentando certo grau de autonomia em relação ao meio social.
Ao se pensar em analisar as trajetórias relatadas, Bourdieu (1996) nos alerta para a ilusão
biográfica, ou seja, para o engano de se produzir uma história de vida e tratar a vida como uma
história, isto é, como um relato coerente de uma sequência de acontecimentos com significado e
direção; talvez seja conformar-se com uma ilusão retórica, uma representação comum da
existência que toda uma tradição literária não deixou e não deixa de reforçar. Tentar compreender
uma vida como uma série única de acontecimentos sucessivos é quase tão incoerente quanto
tentar explicar a razão de um trajeto de metrô sem levar em conta a estrutura da rede, isto é, a
matriz das relações objetivas entre as diferentes relações. Falar de história de vida é supor que a
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vida seja uma história e inseparavelmente o conjunto dos acontecimentos de uma existência
individual concebida como uma história e o relato dessa história.
Outro conceito que ocupa caráter central nesta pesquisa é o conceito de Estratégia. Tal
conceito compreende o pressuposto de que os sujeitos sociais e suas famílias empreendem uma
série de ações e práticas em resposta às diferentes situações de escolha a que são submetidas ao
longo do processo de escolarização. Essas respostas, que dependem em grande parte do
pertencimento social de origem, podem ser desde ações extremamente calculadas e racionais,
chamadas por Bourdieu de “objetivamente orquestradas”, até práticas de ajustes emergenciais e
sem planejamento, práticas de curto prazo e de curto alcance, que funcionam, especialmente para
as camadas populares, como uma estratégia puramente defensiva em resposta às difíceis
condições objetivas de existência (BOURDIEU, 1998).
A noção de estratégia resulta de abordagens que se confrontam no horizonte sociológico.
A fim de esclarecer o sentido de “estratégia” que emprego neste trabalho, baseio- me no estudo
realizado por Maria Alice Nogueira, “Elites Econômicas e Escolarização – um estudo de
trajetórias e estratégias escolares junto a um grupo de famílias de empresários de Minas
Gerais’’(2002). Nos estudos revisados pela autora, o sentido atribuído pelo “individualismo
metodológico” à noção de estratégia concebe uma ação racional e, portanto, intencional e
planejada no sentido de Raymond Boudon. Porém, a autora assume estratégia no sentido proposto
por Bourdieu, a saber:
Não como o produto consciente de um cálculo custo/benefício, mas tampouco como o
mero efeito de determinações estruturais. Se certas ações podem ser fruto de decisões
explícitas e racionais, outras decorrem do processo de interiorização das regras do jogo
social e revelam a intuição prática que marca o bom jogador, o estrategista (NOGUEIRA
(2002, p.120).

Nos dizeres de Nogueira (2002), a maior parte de nossas ações cotidianas escapa à
consciência. Estas ações residem na força do pensamento bourdieusiano que insiste nos
processos pelos quais se incorpora nos indivíduos, modelando seu próprio corpo. Tendo em vista
essas considerações, trato das estratégias examinando as atitudes dos estudantes de São Miguel
do Cajuru e de suas famílias frente à escolarização, no intuito de analisar os itinerários desses
estudantes.
Para melhor compreensão, o termo indivíduo neste estudo faz referência a reflexões de
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Nogueira, Lahire e Elias. Para efeito de diferenciação dos termos utilizados, chamo atenção para
a distinção entre os termos sujeito e indivíduo, uma vez que o termo indivíduo não é aplicado no
meu trabalho, mas sim sujeito. Afasto-me de abordagens que possam se apoiar na conceituação
do termo "indivíduo", que, de acordo com o dicionário, tem sua origem na palavra latina
individuus, a qual significa não dividido ou indivisível, caracterizando o ser humano isolado. Sob
o prisma de Nobert Elias, a sociedade possui divisões entre as funções, ou seja, quanto mais essa
divisão avança em uma sociedade e maior é o intercambio entre as pessoas, mais estreitamente
elas são ligadas pelo fato de cada uma só poder sustentar sua vida e sua existência social em
conjunto com muitas outras (ELIAS, 1994, p. 44). Cada indivíduo já nasce inserido em uma
determinada sociedade, e sua convivência com os outros determina suas relações sociais,
incluindo seus modos, sentimentos, gostos, bem como sua função na mesma. Para compreender
essa relação, precisa-se abandonar as concepções de substâncias isoladas e passar a se pensar em
termos de funções, pois cada pessoa, para se constituir enquanto indivíduo, depende das outras.
Nem a sociedade nem o indivíduo existem um sem o outro. Sem indivíduo não existe sociedade,
sem sociedade não existe indivíduo. O objetivo de Elias ao vincular termos aparentemente
antagônicos como “sociedade” e “indivíduo” parece ser o de promover a antecipação de um uso
mais antigo, estabelecendo um novo modelo da maneira como os seres humanos individuais
ligam-se uns aos outros numa pluralidade, isto é, numa sociedade. Elias (2004) critica a
separação conceitual entre indivíduo e sociedade. Assim, considero melhor o termo sujeito para
usar em minhas reflexões.
Elias (1994) procurou analisar a relação indivíduo - sociedade e afirma que o importante é
superar o conflito entre essas duas ideias. Segundo ele (1994), não há separação, pois, “ninguém
duvida de que os indivíduos formam a sociedade ou de que toda sociedade é uma sociedade de
indivíduos” (ELIAS, 1994, p.13,14). A sociedade só existe porque existe grande número de
pessoas; só continua a funcionar porque muitas pessoas, isoladamente, querem e fazem certas
coisas, e, no entanto, sua estrutura e suas transformações históricas independem, claramente, das
intenções de qualquer pessoa particular (ELIAS, 1994, p. 13).
Com efeito, o mesmo autor nos chama ainda a atenção para o caráter singular da relação
entre indivíduo e sociedade, e isso significa dizer que não há relação igual em qualquer outra
esfera da existência. Segundo ele, deve-se começar pensando na estrutura do todo para se
compreender a forma das partes individuais. Esses e muitos outros fenômenos têm algo em
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comum, por mais diferentes que sejam em todos os outros aspectos: para compreendê-los é
necessário desistir de pensar em termos de substâncias isoladas, únicas, e começar a pensar em
termos de relações e funções. Assim:
O que nos falta são modelos conceituais e uma visão global mediante os quais possamos
tornar compreensível no pensamento aquilo que vivenciamos diariamente na realidade,
mediante os quais possamos compreender de que modo um grande número de indivíduos
compõe entre si algo maior e diferente de uma coleção de indivíduos isolados: como
aqueles formam uma sociedade e como sucede essa sociedade poder modificar-se de
maneiras específicas, ter uma história que segue um curso não pretendido ou planejado
por qualquer dos indivíduos que a compõem (Elias, 1994, p.16).

Elias (1994) ainda destaca a importância das relações sociais dos indivíduos como um
elemento-chave para a compreensão da sociedade. Sua visão foi construída a partir da crítica ao
que ele mesmo denominou “as duas formas radicais da sociologia” que ora privilegiam o
indivíduo, ora a estrutura. A sociedade, muitas vezes, é entendida como um simples somatório de
indivíduos ou como um objeto que existe para além dos indivíduos e que não é passível de
maiores explicações. A partir das reflexões sobre indivíduo e sociedade, o termo sujeito neste
estudo carrega sentido contrário ao de ser humano na condição singular como se fora uma
entidade vivendo em completo isolamento. Tão importante quanto a crítica à separação
conceitual entre indivíduo e sociedade aqui, importa mostrar que estou considerando sujeito sem
grau de individualização.
Reportando-me aos estudos de Portes (1993), considero neste trabalho por trajetória
escolar, o caminho percorrido pelos atores sociais ao longo do sistema escolar e o significado
atribuído pelos próprios sujeitos a esse percurso. Estratégias são entendidas como o conjunto de
práticas e atitudes ideológicas ou morais que consciente ou inconscientemente cada grupo social
põe em prática com uma determinada finalidade, no caso presente a longevidade escolar.
(PORTES, 1993).

METODOLOGIA
Para reconstituir as trajetórias escolares dos estudantes de São Miguel do Cajuru que
conseguiram entrar para o Ensino Superior e delas depreender as configurações singulares que
tornaram possíveis esses percursos, trabalhei com entrevistas em profundidade, no sentido
proposto por Lahire (1997), ao trabalhar com as possibilidades colocadas por uma sociologia
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configuracional, visto ser meu objetivo a reconstrução da trajetória de sete estudantes.
Passo agora a retratar a perspectiva teórico-metodológica do estudo das trajetórias
baseada na sociologia configuracional no sentido atribuído por Lahire (1997). As trajetórias
escolares dos jovens rurais são incompreensíveis fora das relações sociais que se tecem e,
inicialmente, os sujeitos estão conectados às formas de relações sociais intrafamiliares. De fato,
os sujeitos constituem seus esquemas comportamentais, cognitivos e de avaliação através das
formas que assumem as relações de interdependência e dependência mútua com as pessoas que
os cercam.
Os traços de comportamento e de personalidade não aparecem em um vazio de relações
sociais, eles são o produto de uma socialização e também da forma das relações sociais através
das quais estes traços se atualizam e são mobilizados. Cada traço que atribuímos ao sujeito não é
seu, mas equivale ao que acontece entre ele e alguma outra pessoa (LAHIRE, 1997, p.18). Lahire
(1997) cita Elias para explicar que os seres humanos singulares convivem uns com os outros em
figurações determinadas e que estes seres se transformam, transformando, também, as figurações
que eles formam uns com os outros.
Lahire (1997) também se reporta a Elias para compreender o indivíduo, pois este autor
esclarece que os traços da personalidade ou do comportamento de uma pessoa só podem ser
entendidos se reconstituírmos o “tecido de imbricações sociais com os outros”. Dessa forma,
assumir neste trabalho a noção de configuração social permite abordar a dependência mútua nas
configurações familiares e escolares e reconstituir perfis de configurações singulares, dando
visibilidade à pluralidade de disposições e práticas empreendidas pelos sujeitos provenientes de
São Miguel do Cajuru.
Elias (2000) considera que indivíduos e sociedades não existem separadamente, de tal
forma que é preciso articular a pluralidade de indivíduos e a pluralidade de situações que
produzem as sociedades, ou, em seus termos, configurações a partir das quais procura situar o
indivíduo nas cadeias de interdependência de seu tempo e lugar.
Se os indivíduos podem ser considerados como “redes de interdependência estruturadas
por formas de relações específicas” (LAHIRE, 1997, p.19), então a trajetória escolar de longa
duração de estudantes rurais pode ser entendida como resultado de uma maior ou menor
contradição, do grau mais ou menos elevado de dissonância ou de consonância das formas de
relações sociais de uma rede de interdependência a outra. Dessa forma, pareceu-me adequado
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colocar as trajetórias escolares improváveis de alunos provenientes de São Miguel do Cajuru na
perspectiva metodológica utilizada por Lahire (1997), Viana (1998), Lacerda (2006) e Souza
(2009) sobre casos atípicos de longevidade escolar.
Estes autores utilizaram como modelo de inteligibilidade a noção de configuração social,
estabelecendo traços norteadores de análise. Assim, definiram parâmetros que permitem esquivar
da ilusão de, diante da riqueza do material biográfico, considerar tudo importante e passível de
descrição (PASSERON, 1995) como também do risco idiossincrático de cair no “cada caso é um
caso” (FONSECA, 1999). Nessa mesma direção, Lahire (1997) afirma que, por querer dizer tudo
e considerar tudo como significante, os sociólogos às vezes perdem qualquer noção de
estruturação de seus objetos de pesquisa.
Nesse sentido, orientada por essa proposta metodológica, submeterei essas trajetórias
escolares improváveis à perspectiva da noção de configuração social, assim com fez Souza
(2009), entendendo-as sob três aspectos complementares: (a) os seres humanos são
interdependentes e somente podem ser compreendidos como tais, já que suas vidas se
desenvolvem dentro de determinadas configurações sociais, sendo significativamente modelados
por elas, as quais são construídas por eles e entre eles; (b) essas configurações estão
continuamente em fluxo, sofrendo trocas de diferentes ordens, algumas rápidas e transitórias,
outras lentas, porém mais profundas; (c) esses processos de trocas contínuas, ocorridos nas
configurações, não podem ser reduzidos a esses motivos e intenções isoladas (SOUZA, 2009,
p. 25).
Para entender melhor essa questão, Souza (2009) explica que definir traços contribui para
uma delimitação, um recorte, pois eles funcionam como critério de relevância, como marcosguias que fazem aparecer os esquemas interpretativos. Como um denominador comum, eles
permitem que os casos se comuniquem, que possam ser comparados em suas semelhanças e
diferenças, em suas afinidades gerais ou parciais. Os traços permitem também a explicitação de
uma escala de contexto, o ponto de vista específico, sempre limitado e parcial, com o qual se
aborda a realidade estudada.
O material discursivo ou biográfico que constituiu os dados desta pesquisa foi submetido
à análise de conteúdo. Privilegiei a singularidade de cada trajetória que foi reconstituída a partir
de traços pertinentes de análise. Esses traços são 1) as condições culturais e econômicas das
famílias desses estudantes propiciadoras das trajetórias; 2) a mobilização individual e parental na
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constituição dos percursos escolares; 3) experiência de morar na zona rural e estudar na zona
urbana; 4) as considerações sobre o destino profissional desses sujeitos.
A descrição das diferentes configurações familiares como também configurações sociais
mais amplas podem contribuir para explicar a entrada de alguns sujeitos das camadas rurais no
interior do Ensino Superior. Essas configurações foram resultado do entrelaçamento
interdependente dos traços orientadores selecionados (VIANNA, 1998, p.7) para analisar as
trajetórias. Ao definir traços pertinentes de análise, estes devem ser pensados de modo
entrelaçado e interdependente entre si e com outros elementos que constituem uma vida, a qual é
um todo relacional, uma rede de interdependência, formando uma configuração social.
Trato das circunstâncias e condições que levaram os estudantes de São Miguel do Cajuru
ao Ensino Superior, o material empírico se constituiu de uma biografia que exigiu uma tarefa de
descrição e análise. Passeron (1995) mostra que a biografia se beneficia de um rico poder de
inteligibilidade. Ele argumenta que a inteligibilidade de uma biografia realmente se impõe logo
de saída, concentrando a transparência funcional da “pré-noção” à evidência do vivido e à
eficácia dramática do plano.
Para se proceder a uma análise sociológica do material empírico, impõe-se uma exigência
metodológica de estabelecer traços pertinentes de análise. A narrativa biográfica, fascinada por
seus próprios poderes de sugestão, é um alvo utópico exaustivo que baseia sua impressão de
compreender na ilusão do imediato. Portanto, existe um grande risco que é o desaparecimento do
problema teórico, dos traços pertinentes de descrição (PASSERON 1995). Nessa mesma direção,
Passeron (1995) acentua o risco literário que se amplifica com uma ilusão de que tudo parece ser
pertinente para a descrição, o que é o mesmo que dizer que o mundo é indescritível.
As sete configurações sociais que reconstrui não são puras ideografias fechadas. Estas
configurações se comunicam entre si pela problemática que as informa e pelo trabalho de escrever e reescrever que possibilita voltar à construção após a escrita de outra. Assim, elementos esquecidos ou negligenciados durante a primeira escrita podem ser reestruturados.
O interesse de compreender as trajetórias escolares de jovens rurais foi constituir os perfis
de configurações sociais que mostrem os estudantes no ponto de cruzamento de configurações
familiares, universo escolar e a localidade onde residem. Os sujeitos rurais que foram estudados
são ligados por múltiplos elos invisíveis aos seus próprios pais, irmãos e irmãs, seus amigos, professores, vizinhos etc. Esses elos são presentes e também passados: esses estudantes constituí-
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ram-se através das relações de interdependência que só compreendemos através de seus produtos
cristalizados, na forma de disposições específicas de se comportar, sentir, agir, pensar (LAHIRE,
1997, p.40).
A fim de analisar a localidade rural de São Miguel do Cajuru, cito o estudo de Elias e
Scotson (2000), que relaciona o desenvolvimento de uma análise sobre a formação do individuo e
a sociedade aos processos interacionais e históricos resultantes da civilização que configuram a
personalidade e as ações do indivíduo ao mesmo tempo em que moldam a sociedade.
Elias e Scotson (2000) mostram a relação de poder entre dois grupos de moradores, os
estabelecidos e os outsiders, que não se diferenciam quanto a seu tipo de ocupação, religião,
educação, nacionalidade, classe social, cor, raça, mas sim no que se refere ao tempo em que
residiam na comunidade. Elias e Scotson (2000) definem estes dois grupos através da relação que
os negam e que os constituem como identidades sociais. Os indivíduos que fazem parte dessas
comunidades estão ao mesmo tempo unidos, mas também separados por uma relação de
interdependência grupal. Pode-se constatar no estudo desses autores que a superioridade social e
moral, o pertencimento e a exclusão são elementos da sociedade dos indivíduos e que entre os
estabelecidos e os outsiders, na esfera social, exemplificam as relações de poder.
Cabe-me, portanto, perguntar: em que medida a relação entre os estabelecidos e os outsiders nos auxilia a pensar sobre as relações entre os estudantes provenientes de São Miguel do
Cajuru? Para Elias e Scotson (2000), o ponto de partida de toda pesquisa sociológica é a pluralidade de indivíduos que são de alguma maneira interdependentes. A existência das configurações
é irredutível a qualquer um dos termos desta relação de interdependência.
As configurações de seres humanos interdependentes têm duas características fundamentais na obra de Elias (2000), que são os modelos didáticos que devem ser interpretados como representações de seres humanos ligados uns aos outros no tempo e no espaço; e servem para romper com as polarizações clássicas dentro da Sociologia, que tendem a pensar o indivíduo e a sociedade como formas antagônicas e diferentes.
É importante observar que o estudante aqui considerado é o estudante rural típico. O aluno
rural típico é uma construção operacional que se refere ao estudante que, mesmo estudando no
meio urbano, continuava inserido no meio rural. Não foram considerados estudantes provenientes
do meio rural que mudaram para outra localidade para dar continuidade aos estudos após os anos
iniciais do Ensino Fundamental. Assim, os estudantes considerados nesta pesquisa sempre
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retornavam às casas de seus pais, que continuavam morando no meio rural. Dentro do que está
sendo considerado rural típico, selecionei sete sujeitos.
A escolha dos entrevistados foi realizada considerando-se o seguinte critério: quatro
estudantes que frequentaram IES públicas e três estudantes que frequentaram IES privadas, sendo
que privilegiei por área do conhecimento. Porém, a dificuldade que encontrei foi que a maioria
dos alunos teve acesso à área de Ciências Humanas; assim, tentei conciliar as escolhas dentro
dessa limitação. A escolha desses estudantes foi significativa, pois eles aparecem nos dois tipos
de instituições. Ao utilizar esse critério, foi possível comparar o destino profissional de estudantes
de instituições universitárias federais e de instituições privadas. Entrevistei quatro mulheres e
três homens, pois estes estão subrepresentados na amostra geral. Considerando os critérios já
mencionados, reconstitui a trajetória de Mariana, Lucas, Marcela (Ciências Humanas), Isabela
(Ciências Biológicas), e Eduardo, Fernanda e Henrique (Ciências Exatas). O Quadro 1 fornece
algumas características da origem social dos sujeitos pesquisados.
Ainda, no decorrer do texto, para facilitar e uniformizar a linguagem

utilizei a

nomenclatura da Lei 9394/96, com as suas atualizações. Entretanto, respeitei nas falas as
utilizações das nomenclaturas usadas pelos entrevistados. Mas, para melhor compreensão, remeto
o leitor para o Anexo III, que esclarece as comparações possíveis das diferentes leis que regeram
o ensino brasileiro nos últimos 50 anos.
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QUADRO 1 – Caracterização dos estudantes que tiveram suas trajetórias reconstituídas
Idade
Estudante

(momento
da
entrevista)

Eduardo

40

Fernanda

Henrique

Isabela

Lucas

Marcela

Mariana

40

41

28

37

41

32

Curso
Superior

Instituição
de Ensino
Superior

Profissão
do Pai

Profissão Escolaridade Escolaridade
da mãe
do Pai
da mãe

Profissão
exercida
atualmente

Engenharia
Agronômica

UFLA

Pecuarista

Dona de
casa

Ensino
Ensino
Fundamental Fundamental
Incompleto
Completo

Engenheiro
Agrônomo
autonomo

Pecuarista

Dona de
casa

Alfabetizado,
Professora dos
Não chegou a
porém não
Anos Iniciais
frequentar
frequentou
do Ensino
escola formal
escola formal
Fundamental

Matemática

Administração

Enfermagem

Psicologia

Geografia

Pedagogia

UNIPAC

UFSJ

Encarregado
do Setor
Ensino
Ensino
Setor
Operacional Pensionista Fundamental Fundamental Operacional de
de
Incompleto Incompleto
Siderúrgica
Siderúrgica
Dona de
casa

Enfermeira na
Ensino
Ensino
Secretaria de
Fundamental Fundamental
Saúde e na
Incompleto Incompleto
UPA

IPTAN

Fazendeiro

UFSJ

Ajudante de
serviços
Gerais

Dona de
casa

Psicólogo da
Ensino
Ensino
Prefeitura de
Fundamental Fundamental São João delIncompleto Incompleto
Rei e Santa
Cruz de Minas

IPTAN

Pecuarista e
pequeno
comerciante

Dona de
casa

Vice-diretora
Ensino
Ensino
Escola Padre
Fundamental Fundamental
Miguel Afonso
Incompleto Incompleto
Andrade Leite

UFSJ

Alfabetizada,
Professora
Ensino
porém não
Professora dos
Pecuarista do Anos
Fundamental
frequentou
Anos Iniciais
Iniciais
Completo
escola formal

Fonte: Dados organizados por Daniela Perpétua de ANDRADE, 2012.
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CAPÍTULO I
LONGEVIDADE ESCOLAR NAS CAMADAS POPULARES E JOVENS
PROVENIENTES DO MEIO RURAL
Com o objetivo de realizar um levantamento dos estudos que privilegiaram essas
reflexões sobre trajetórias escolares de longa duração nos meios populares urbanos, revisito um
estado da arte ou do conhecimento efetuado por Souza (2009) e o complemento, em alguns casos,
para fundamentar as discussões que se seguem. Para Luna (2002), esse tipo de estudo se constitui
em uma análise da produção acadêmica a qual permite reconhecer os avanços e lacunas na
compreensão de um determinado tema em estudo. Na perspectiva desta autora, a construção de
um estado do conhecimento se realiza por uma metodologia de caráter descritivo da produção
acadêmica e científica sobre o tema que se busca investigar, à luz de categorias e facetas que se
caracterizam enquanto tais em cada trabalho e no conjunto deles, sob as quais o fenômeno passa a
ser analisado.
Conforme Haddad (2002), os estudos do tipo “estado do conhecimento” permitem
sistematizar um determinado campo de conhecimento, reconhecer os resultados da pesquisa,
apontar temas dominantes e incidentes, como também lacunas para futuras reflexões.
No meu caso, utilizo aqui para falar da produção acadêmica sobre o fenômeno da
longevidade escolar nos meios populares o estudo realizado por Souza (2009). Tal pesquisadora
apontou em seu estudo as diferentes perspectivas que vêm enriquecendo o estudo do tema desde
1993 até 2007, data da última tese defendida. Assim, devo adicionar a sua própria tese, que
também se ocupa de trajetórias improváveis. Souza (2009) buscou compreender como foi
possível a presença das camadas populares na UFAC (Universidade Federal do Acre) e a
constituição de trajetórias escolares desenvolvidas por jovens que, superando suas condições
adversas e a alta seletividade, ingressaram nos cursos mais seletivos desta instituição como
Medicina e Direito.
Souza (2009) levantou cinco teses de doutorado e três dissertações de mestrado que
tratam dessa temática. Essa produção de teses e dissertações nos cursos de pós- graduação se deu
nas seguintes instituições: Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Pontifícia
Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC - Rio), Universidade Federal Fluminense (UFF) e
Universidade de São Paulo (USP).
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As dissertações e teses analisadas convergem para a temática comum do sucesso
improvável nos meios populares de estudantes nos meios urbanos. O sucesso escolar improvável
é aqui entendido como a entrada no ensino superior de jovens das camadas populares. A
problemática investigada nesses estudos requer um reconhecimento dessas reflexões. O estudo
aqui reunido exprime um esforço coletivo desses autores para compreender trajetórias tidas como
improváveis.
No momento da realização do levantamento feito por Souza (2009), estavam em curso os
seguintes estudos: uma dissertação de mestrado em Psicologia da Educação, na Faculdade de
Educação da Universidade de São Paulo (USP), de autoria de Felipe de Souza Tarábola, sob a
orientação da professora Teresa Cristina Rego; uma dissertação de mestrado em Psicologia, na
Universidade Federal da Bahia (UFBA), de autoria de Ava Carvalho, sob orientação da
professora Sônia Sampaio; duas teses de doutorado em Educação, na Universidade Federal do
Rio Grande do Sul (UFRGS), sob a orientação da professora Malvina do Amaral Dorneles, sendo
uma de autoria de João Vicente Silva Souza e outra de autoria de Rafael Arenhaldt.
Dentre estes estudos, foi defendida a tese de doutorado de Souza (2009), “Alunos de
Escola Pública na Universidade Federal do Rio Grande do Sul”, que trata da presença dos jovens
de escolas públicas e dos jovens de origem popular na Universidade Federal do Rio Grande do
Sul, das características socioeconômicas dos vestibulandos da UFRGS e da diversidade das
caminhadas desses jovens, desde um olhar dentro da Universidade. Também foi defendida a
dissertação de Tarábola (2010), “Quando o ornitorrinco vai à universidade. Trajetórias de sucesso
e longevidade escolares pouco prováveis na USP: escolarização e formação de habitus de
estudantes universitários das camadas populares”. Em sua dissertação, o autor objetivou analisar
trajetórias escolares de alunos oriundos da rede pública, ingressantes de diferentes cursos da
Universidade de São Paulo. Outro estudo defendido foi a dissertação de mestrado em Psicologia,
de autoria de Ava Carvalho.
Retomando os estudos de Souza (2009), a pesquisadora pôde ver que Portes (1993), em
sua dissertação “Trajetórias e estratégias escolares do universitário das camadas populares”,
procurou compreender o universitário proveniente das camadas populares e sua relação e de sua
família com a escola. Portes (1993) baseou-se nos depoimentos de 37 entrevistados, pertencentes
aos diferentes cursos oferecidos pela Universidade Federal de Minas Gerais, reconstituiu as
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trajetórias escolares percorridas pelos pesquisados e as estratégias empreendidas por eles ou por
suas famílias.
Viana (1998), em sua tese de Doutorado “Longevidade escolar em famílias de camadas
populares: algumas condições de possibilidade”, buscou compreender o que tornou possível uma
escolarização prolongada a um indivíduo cuja probabilidade de chegar à Universidade era
estatisticamente reduzida. No referido estudo, elucidou as razões e as modalidades de destinos
escolares atípicos, de escolaridades excepcionais para o meio social de pertencimento. Na
configuração do objeto de estudo, a autora estabelece três esferas diferenciadas e
interdependentes de pesquisa: a família, a escola e o que chama de posição específica do filhoaluno.
Silva (1999), em sua tese de Doutorado “Por que uns e não outros? Caminhada de
estudantes da Maré para a Universidade”, procurou compreender as razões que levaram onze
estudantes universitários moradores da maior favela do Rio de Janeiro, a Maré, até a entrada no
Ensino Superior. Ocupou-se em identificar as relações entre disposições sociais e os campos
sociais, fatores que explicassem a constituição dessas trajetórias sociais distintas.
Portes (2001), em sua tese de doutorado intitulada “Trajetórias escolares e vida acadêmica
do estudante pobre da UFMG - Um estudo a partir de cinco casos”, fez uma incursão histórica
sobre a presença de estudantes pobres no ensino superior no século XIX e investigou a trajetória
escolar e as vivências universitárias de um grupo de estudantes pobres que tiveram acesso,
através do vestibular, a carreiras altamente seletivas na Universidade Federal de Minas Gerais,
nos seguintes cursos: Ciência da Computação, Comunicação Social, Direito, Engenharia Elétrica,
Fisioterapia e Medicina.
Barbosa (2004), em sua dissertação “Estudantes de classes pobres na Universidade
Pública: um estudo de depoimentos em psicologia social”, buscou identificar e discutir, em
caráter exploratório, traços psicológicos originados das experiências da universidade pública, a
partir de estudantes de origem popular na universidade; convergência de resultados: avanços,
limites e lacunas na compreensão do objeto.
Lacerda (2006), em sua tese de doutorado “Famílias e filhos na construção de trajetórias
pouco prováveis: o caso dos iteanos”, buscou compreender como foi possível a construção de
trajetórias de seis iteanos considerados provenientes de famílias com baixo capital cultural que
ingressaram no Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA). O pressuposto do trabalho era que
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essas trajetórias escolares se constituíram a partir de uma forte mobilização dos sujeitos e das
atitudes empreendidas pelas famílias nas trajetórias destes. Foram levados em conta, nas análises
das práticas dos sujeitos da pesquisa, o passado incorporado e valorizado e o sentido que os
sujeitos atribuem àquilo que fazem, especificamente a partir dos trabalhos de Bourdieu e Bernad
Lahire.
Almeida (2006), em sua dissertação “Esforço contínuo: estudantes com desvantagens
socioeconômicas na USP”, investigou o uso dos recursos e espaços da USP por um grupo de 17
estudantes dos cursos de Letras, Geografia, Ciências Contábeis, Física, História e outras
Licenciaturas. O objetivo do estudo foi a análise do acesso à universidade, uma discussão a
respeito da efetiva permanência no curso, dando centralidade às diferenças na qualidade de
educação.
Nessa perspectiva, Piotto (2007), em sua tese de Doutorado “As exceções e suas regras:
estudantes das camadas populares em uma Universidade pública”, investigou trajetórias escolares
e a experiência universitária de cinco estudantes das camadas populares que tiveram acesso a
cursos superiores de alta seletividade da USP, campus de Ribeirão Preto. A pesquisadora
considerou a relação candidato/vaga e a nota de corte dos anos de 2001 a 2005. Assim, seu estudo
buscou o entendimento das condições de permanência desses jovens no ensino superior.
Tais estudos investigam tanto os processos que permitem entender o ingresso de
estudantes pobres em uma universidade quanto a experiência do estudante pobre nesse nível de
ensino. Já pesquisas que investigam o acesso e a permanência de estudantes rurais no ensino
superior não são frequentes.

1.1 A pesquisa sobre jovens rurais no Brasil
De uma maneira geral, os jovens provenientes do meio rural são marcados pela
invisibilidade nos estudos. Isso pode ser constatado por pesquisa nacional desenvolvida em rede
e coordenada pela pesquisadora Marília Spósito, sobre a produção de conhecimentos discentes de
mestrado e doutorado no tema “Juventude”. Esta pesquisadora realizou um levantamento de teses
no Portal Capes, nas áreas da Educação, Ciências Sociais (Antropologia, Ciências Políticas e
Sociologia) e Serviço Social. Ao realizar o estado da arte sobre juventude rural no Brasil, Spósito
observou que as pesquisas sobre esse tema são pouco expressivas.
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Spósito (2009) denominou “estado do conhecimento” ou “estado da arte”, para tratar do
inventário do conhecimento, e um exercício feito de recuperação analítica da produção sobre os
jovens e juventude no Brasil, analisou a produção discente sobre juventude na pós-graduação em
Educação. O propósito da autora era verificar as principais inflexões e aportes teóricometodológicos observados nas áreas de conhecimento analisadas e também sugerir novas
vertentes de investigação para problemáticas ainda pouco exploradas pelas pesquisas de mestrado
e doutorado.
De acordo com suas análises (SPÓSITO 2009), reconhece que a pesquisa educacional
brasileira ainda não tem dado a devida atenção aos estudos sobre os jovens rurais. A
predominância de investigações sobre a vida de jovens em grandes metrópoles pode induzir a
generalizações apressadas sobre a juventude brasileira se não forem levadas em conta as
condições de vida das pequenas e médias cidades e das zonas rurais.
Segundo a mesma autora, as produções discentes sobre grupos juvenis têm a marca do
urbano, apreendido em espaços e escalas distintos como a “cidade”, a “metrópole”, a “região
central”, as “periferias”, os “bairros periféricos”, os “núcleos de favela” ou ainda o “subúrbio”.
As formas associativas juvenis que se constituem e agem no mundo rural de cultura tradicional
ou ainda são negligenciadas ou estão esfumaçadas aos olhos de discentes dos Programas de PósGraduação das três áreas analisadas pela pesquisadora. O universo de dissertações e teses sobre
os jovens rurais apresenta alguns eixos comuns: a experiência de jovens em assentamentos dos
movimentos pela terra, as relações entre escolaridade e trabalho; a migração e a permanência no
campo; as formas de sociabilidade.
Para a autora, há uma nascente produção sobre os jovens e o mundo rural que precisa ser
ainda mais incentivada. Os poucos estudos existentes são reveladores das múltiplas
temporalidades que articulam as relações sociais em nossa sociedade, das imbricadas relações de
complementaridade e das tensões existentes entre cidade e campo, muito vezes obscurecidas por
uma ótica excessivamente urbana.
Nesse sentido, torna-se relevante reportar à pesquisa de Lima (2010), que tratou das relações de gênero em sua articulação com a temática educacional. A autora investigou jovens mulheres residentes na zona rural que estudam na zona urbana do município de Entre Rios de Minas
(MG), e o discurso que elas constroem sobre sua escolarização. Nesse estudo ela destaca que as
pesquisas acadêmicas e projetos voltados para o universo rural pouco tratam das questões sobre a
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juventude. Lima (2010) ainda destaca que são raras as pesquisas sobre a juventude rural brasileira
que tratam das relações de gênero com a temática educacional. Reconheço que existem vários
estudos como os de Carneiro (2004), Gonçalves (2009), Melo (2003), Neves (2006), Sales (2003)
dentre outros, que cuidam da juventude de assentados do Movimento dos Trabalhadores Rurais
Sem -Terra (MST), o que se distancia de minha pesquisa.

1.2 Entendimentos de urbano e rural
Para efeito de minha pesquisa, considerei plausível discutir inicialmente a noção de rural e
urbano. A discussão sobre a noção de rural adquire uma importância crucial para as intenções
deste trabalho, pois permite aproximar de uma conceituação mais precisa e pertinente sobre os
sujeitos e seu contexto social.
Faço aqui um dialogo com o estudo feito sobre o espaço rural e o espaço urbano realizado
por Apolliane Xavier Moreira dos Santos no primeiro capítulo de sua dissertação de Mestrado
intitulada “Movimento dos trabalhadores rurais Sem-Terra: um estudo sobre um assentamento e
sua escola”. Segundo a leitura proposta por Santos (2010), pontuar as possíveis diferenças ou
similitudes com o urbano auxilia para compreender as particularidades existentes no interior do
próprio rural. Dessa forma, o olhar sobre o lugar geográfico ajuda a compreender os diferentes
projetos e o lugar político e social ocupado pela educação, pela escola e pelos sujeitos.
Entrar no cenário do meio rural por meio da literatura que trata do tema é se envolver em
uma tarefa difícil que considera a própria complexidade do espaço rural. Falar do espaço rural é
abordar um contexto marcado por exclusões e dificuldades. Segundo Abramovay (2000), o rural é
definido, em princípio, pela carência e pela negação, sem levar em conta aspectos geográficos,
sociais, econômicos ou culturais.
Importa-me, neste ponto, lançar uma breve reflexão dos diferentes entendimentos de
urbano e rural nos estudos sociológicos. De acordo com (SANTOS, 2010), Raymond Williams
trata as diversas questões atribuídas historicamente a esses dois espaços. Mesmo que suas
reflexões não tratem do contexto brasileiro, o autor apresenta uma discussão atual sobre o que ele
denomina de atitudes emocionais que foram cristalizadas e generalizadas em torno do campo e da
cidade. Nessa direção, o campo foi associado à forma natural de vida, à paz, à inocência e, ao
mesmo tempo, ao atraso à ignorância e à limitação. Enquanto a interpretação da cidade esteve
relacionada à ideia de centro de realizações, de saber, de comunicações, bem como o lugar do
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barulho, da ambição, entre outras características. Todavia, o autor afirma que, analisando a
realidade histórica, essas cristalizações e generalizações em torno desses espaços são esfaceladas,
na medida em que não é possível apresentar um modelo único para representá-los.
A “forma de vida campestre” engloba as mais diversas práticas de caçadores, pastores,
fazendeiros e empresários agroindustriais, e sua organização varia da tribo ao feudo, do
camponês e pequeno arrendatário à comuna rural, dos latifúndios e plantations às
grandes empresas agroindustriais capitalistas e fazendas estatais. Também a cidade
aparece sob numerosas formas: capital do Estado, centro administrativo, centro religioso,
centro comercial, porto armazém, base militar, pólo industrial (WILLIAMS, apud
SANTOS, 2010, p.34).

Nesse sentido, o espaço rural corresponde àquilo que não é urbano, sendo definido a partir
de carências e não de suas próprias características. Além disso, o rural, assim como o urbano, é
definido pelo arbítrio dos poderes municipais, o que, muitas vezes, é influenciado por seus
interesses fiscais.
Martins (2001), ao se referir a uma localidade rural, aponta que, não raro, o mundo rural
tornou-se objeto de estudo e de interesse dos sociólogos rurais pelo “lado negativo”, por aquilo
que parecia incoerente com as fantasias da modernidade. Não por aquilo que as populações rurais
eram e sim pelo que os sociólogos gostariam que elas fossem.
Na perspectiva de Carneiro (2004), um intenso debate tem ocupado o meio acadêmico em
diferentes áreas disciplinares no esforço de construir parâmetros mais adequados à definição do
rural na sociedade contemporânea. Apesar do consenso não ter ainda se estabelecido, é possível
falar de uma tendência à concordância quanto à necessidade de ampliar a definição do rural para
além do setor agrícola. Este “rural” ampliado, que inclui um número cada vez mais diversificado
de ocupações, o que lhe fez merecer o rótulo de “novo rural”, é resultado de processos recentes
que têm transformado o mundo rural em um espaço cada vez mais heterogêneo e diversificado.
Marques (2002) fornece uma passagem esclarecedora para compreender o conceito de
espaço rural. Segundo a autora, no Brasil é adotado o critério político- administrativo do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que considera urbana toda sede de município
(cidade) e de distrito (vila), legalmente definida e caracterizada por construções, arruamentos e
intensa ocupação urbana; as áreas afetadas por transformações decorrentes do desenvolvimento
urbano e aquelas reservadas à expansão urbana. Nesse raciocínio, o espaço rural corresponde
então àquilo que não é urbano; sendo definido por suas carências e não por suas características. O
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rural fica estigmatizado como o espaço da falta, sempre associado à pobreza. Enfatiza-se, neste
ponto, o fato de os espaços serem definidos pelo arbítrio dos poderes municipais, que estão
muitas vezes imbuídos desses interesses fiscais. Com base nesse critério, é muito comum
deparar-se com espaços considerados urbanos que contam com um pequeno número de
habitantes que vivem, em sua maioria, do trabalho agrícola, ampliando, assim, a escala da
urbanização brasileira; e ainda os chamados espaços rurais que comportam todo tipo de
tecnologia e técnicas avançadas para produção de alimentos em grande escala.
Veiga (2002) chama atenção para o fato de que esse critério leva a classificar como área
urbana sedes de municípios muito pequenas, algumas com população inferior a 2.000 habitantes,
o que seria ainda pior no caso de algumas sedes distritais. Tal distorção nos levaria a denominar
de cidade o que na realidade seriam aldeias, povoados e vilas, resultando numa superestimação
de nosso grau de urbanização. O autor ainda qualifica como “anacrônica e aberrante” a fronteira
inframunicipal entre o rural e o urbano estabelecida por esta classificação (VEIGA, 2002, p. 112).
O pesquisador sugere o uso combinado de três critérios para evitar a ilusão imposta pela
atual norma legal, a saber: o tamanho populacional do município, sua densidade demográfica e
sua localização.
Para além de pontuar as possíveis diferenças ou semelhanças com o urbano, esse tópico
construído a partir de leitura de Santos (2010) desses autores, destaca as particularidades existentes no interior do próprio rural. Dessa forma, o olhar sobre o lugar geográfico nos ajuda a compreender os diferentes projetos de educação tomados pelos sujeitos na sua escolarização.

1.3 Destino profissional
Neste trabalho, destino profissional está relacionado com a entrada do sujeito no mercado
de trabalho e com as possibilidades instaladas a partir da posse e uso de um diploma de curso
superior e as articulações que ele pode propiciar nas ocupações do mundo do trabalho.
Procuro mostrar que as mudanças havidas nos últimos anos, tanto no que diz respeito ao
Ensino Superior como no que diz respeito ao mercado de trabalho e desempenho profissional, só
têm sentido se considerada a nova demanda imposta pelo desenvolvimento capitalista.
Mas se tudo isso precisa ser visto, é importante analisar como essas relações estariam
mudando. Devo considerar as consequências de ordem mais gerais que moldam as
transformações na estrutura de classes sociais e evidenciar as novas formas de trabalho. Para
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tanto, algumas questões orientam esta pesquisa, tais como: Qual é o encaminhamento profissional
de estudantes rurais de São Miguel do Cajuru com diploma de curso superior? Como percebem a
relevância da formação que obtiveram em seus cursos, tendo em vista o trabalho que realizam?
Esses questionamentos completam o objetivo deste estudo para além de buscar compreender as
trajetórias de longa duração de jovens rurais e orientam a reconstrução das trajetórias aqui
apresentadas.
O número de estudos envolvendo a formação de Ensino Superior e o destino profissional
de jovens provenientes do meio rural é reduzido, revelando o desafio da falta de diálogo sobre o
tema. Para fazer tal afirmação busquei identificar nas principais revistas de Educação como vem
sendo explorado esse tema. Nenhum artigo foi encontrado envolvendo a formação de Ensino Superior e o destino profissional de sujeitos provenientes do meio rural.
A metodologia utilizada consistiu em um levantamento da produção acadêmica e científica sobre o tema, à luz de categorias de análise desse fenômeno. Para o levantamento dos estudos,
realizei consultas na Revista Brasileira de Educação, Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos,
Cadernos Cedes, Cadernos de Pesquisa da Fundação Carlos Chagas e Educação em Revista.
Consultei os números disponíveis no histórico do periódico na coleção Scielo do Brazil. Os dados
dos anos, números e volumes pesquisados foram organizados no Anexo I deste estudo.
Nas buscas, priorizei palavras- chave como rural ou rurais, pois é importante esclarecer
que educação rural e educação do campo carregam sentidos diferentes. Os elementos pontuados
para a caracterização da educação rural e da educação do campo mostram que os dois conceitos
se distanciam um do outro, uma vez que apresentam visões dicotômicas nas formas de pensar o
campo, a educação e seus sujeitos. Nessa perspectiva, Santos (2010) nos alerta para a existência
de diferenças na abordagem dos conceitos da educação rural e da educação no campo. Dito isso,
aqui serão considerados estudos que se concentram no espaço rural.
Santos (2010) nos alerta que há diferenças na abordagem dos conceitos que se referem ao
meio rural e o campo. Entretanto, apesar da imprecisão dessas fronteiras, cabe apresentar as possíveis diferenças entre esses dois universos culturais.
Fernandes e Molina (2004) nos fornecem uma passagem esclarecedora ao enfatizar que a
educação rural não incorpora as demandas que emergem na sociedade por meio dos movimentos
sociais e sindicais. A educação rural se refere a um conceito que aborda historicamente os problemas enfrentados pela instituição escolar e pelos sujeitos que dela fazem parte. Em se tratando

37

da educação do campo, Fernandes e Molina (2004) destacam a emergência do paradgima da educação do campo como sendo resultado do conjunto de práticas pedagógicas desenvolvidas por
diferentes movimentos sociais. No campo teórico, a literatura recente que trata do tema mostra a
emergência do conceito de educação do campo, que se contrapõe à visão tradicional de educação
rural. O campo é entendido, no conceito de educação do campo, como espaço de resistência, produtor de vida e cultura.
Entre os estudos sobre o meio rural encontrei um artigo de Silva (2002), que se debruçou
sobre o estudo do jovem rural. No artigo “Jovens de um rural brasileiro: socialização, educação e
assistência”, procurou compreender como é que, no momento em que as fronteiras entre o rural e
o urbano diminuem cada vez mais e diferentes universos culturais se interpretam, as desigualdades socioeconômicas dificultam a vida de quem vive da agricultura, emerge a juventude rural
como uma população profundamente afetada por esses processos, população esta que, por muito
tempo, passou despercebida das pesquisas acadêmicas brasileiras. Contudo, no que se refere ao
destino profissional dos sujeitos do meio rural, nenhum estudo foi encontrado.
Portanto, o levantamento mostra que há a pouca produção acadêmica sobre o tema no
Brasil. Do total de trabalhos que cuidam do meio rural, nenhum deles se dedica ao destino profissional do jovem do meio rural com formação de Ensino Superior.

1.4 A expansão do Ensino Superior e os Jovens Rurais
Para se proceder à análise sobre a amplitude da entrada dos estudantes rurais de São
Miguel do Cajuru no Ensino Superior, é necessária uma reflexão sobre esse nível de ensino,
partindo-se das mudanças no Ensino Superior na década de 1990.
Como mostra Braga (1989), a universidade brasileira é considerada mesocrática, já que é
constituída por alunos originários, sobretudo, de diferentes frações das camadas médias. Nas
instituições públicas, os estudantes são predominantemente originários de classes dominantes e
de segmentos das camadas médias. Desigualdade que também aparece na distribuição de
Instituições de Ensino Superior por regiões do País e por setores público e privado.
Romanelli (2000), ao analisar as famílias de camadas médias baixas e a escolarização
superior dos filhos, dá a conhecer algumas considerações sobre o tema. O autor aponta que o
ingresso desses alunos no Ensino Superior é decorrência do abrigo de uma clientela diversificada
pela universidade. Para ele, um dos fatores dessa diversificação é o aumento da participação
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feminina nos cursos superiores. Outro fator é o aumento das matrículas nos cursos superiores
com a presença de um alunado mais velho.
Cunha (1999) fornece uma passagem esclarecedora para se pensar o Ensino Superior. Ele
esclarece que têm ocorrido mudanças significativas entre o espaço público e o espaço privado.
Segundo ele, a partir do golpe militar de 1964, os governos militares ampliaram de forma
significativa o Ensino Superior no País, principalmente pela expansão das universidades federais
e por uma extensa gama de incentivos à iniciativa privada. Por outro lado, o processo de
democratização aumentou significativamente o controle administrativo e financeiro das
universidades federais por parte da União, o que dificultou um crescimento maior dos seus
cursos.
Cunha (1999) explica que, na década de 1990, o aumento expressivo de estudantes que
concluíram o Ensino Médio e os novos desafios da educação no contexto de economias
globalizadas, trouxe para o debate a perspectiva de expansão da cobertura do sistema de Ensino
Superior. O objetivo das autoridades foi fazer com que o País saísse do modesto patamar de 12%
de jovens entre 18 e 24 anos que se encontram matriculados nesse nível de ensino, ampliando-o.
Assim, vista como "sintoma de desajuste do nosso sistema de ensino" para atender à necessidade
de profissionais qualificados nas décadas de 1960 e 1970, como demonstra, Franco (1985), a
demanda pelo Ensino Superior converteu-se, na segunda metade da década de 1990, em
componente do projeto educacional do governo, no qual se inclui a reforma da educação
superior (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO – MEC, 1996).
Martins (2000) aponta que, no intervalo de pouco mais de 30 anos, o sistema de Ensino
Superior brasileiro passou por expressivas mudanças em sua morfologia. No início dos anos
1960, contava com cerca de uma centena de instituições, a maioria delas de pequeno porte,
voltadas basicamente para atividades de transmissão do conhecimento, com um corpo docente
fracamente profissionalizado. Esses estabelecimentos vocacionados para a reprodução de quadros
da elite nacional abrigavam menos de 100 mil estudantes, com predominância quase absoluta do
sexo masculino. Tal quadro contrasta fortemente com a complexa rede de estabelecimentos
constituída ao longo desses anos, portadora de formatos organizacionais e tamanhos variados.
No octênio em que Fernando Henrique Cardoso (FHC) fora Presidente da República
(1995-2003), as IES federais foram submetidas a uma dificuldade ainda mais forte que antes,
restringidos os recursos para custeio e investimento, ao passo que as privadas foram brindadas
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com novas vantagens. As IES estaduais passaram por diferentes situações, mas nenhuma folgada.
Cunha (2003) afirma que a privatização do Ensino Superior foi acelerada no octênio FHC. O número de instituições privadas aumentou consideravelmente, em especial na categoria universidades e centros universitários, o que resultou na ampliação do alunado abrangido pelo setor. Tal
crescimento fez-se com a complacência governamental diante da qualidade insuficiente do ensino
ministrado nas instituições privadas e até mesmo com o benefício do credenciamento acadêmico
e do crédito financeiro.
A reformulação da educação superior que teve início no governo de Luiz Inácio Lula da
Silva (2003-2010) encontra-se inserida em um amplo reordenamento do Estado brasileiro, caracterizado pela sistemática diluição das fronteiras entre público e privado, a partir da materialização
da noção de público não estatal operada pelas parcerias público-privado. Esse processo atravessou o governo FHC, quando a educação foi incluída no setor de atividades não exclusivas do Estado, para Silva Jr e Sguissard (1999), e está sendo aprofundado no governo de Dilma Rousseff
por meio de mais uma fase da reforma da educação superior.
No final dos anos 1990, o Ensino Superior na sociedade brasileira deu mostras de que
estava recuperando sua capacidade de crescimento. As matrículas aumentaram, em parte, pela
expansão do Ensino Médio, acelerada nos últimos anos, e pela pressão de uma clientela de
adultos já integrados no mercado de trabalho, que passara a procurar as instituições de Ensino
Superior para melhorar suas chances profissionais com a obtenção de um título acadêmico
(MARTINS, 2000).
Romanelli (2000) esclarece que os estabelecimentos de Ensino Superior privados são
presididos pelas leis de mercado e, em sua maioria, oferecem cursos que não demandam
investimentos de vulto para a implantação, e a qualidade da formação dos alunos fica
subordinada a critérios de rentabilidade financeira. Também em sua maioria, o sistema
empresarial de ensino oferece poucas possibilidades para a realização de pesquisa, o que
inviabiliza a efetivação do modelo de universidade previsto na legislação de 1968 e reafirmado
no artigo 207 da Constituição de 1988, que estabelece a indissolubilidade entre ensino, pesquisa e
extensão.
Porém, é importante destacar que, nas últimas décadas, houve um avanço no ensino superior, desde 2002, quando o presidente eleito, Lula, empreendeu uma série de projetos para a educação brasileira, pública ou privada. Estes projetos foram desenvolvidos a partir do Plano Nacio-
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nal de Educação (PNE), passando pela Reforma Universitária e suas medidas provisórias, Programa Universidade Para Todos (PROUNI), o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes), Lei de Inovação Tecnológica, Parcerias Público-Privadas etc; e o Programa de Reestruturação e Expansão das Universidades (REUNI), entre outras medidas.
As iniciativas do governo federal com o Programa de Expansão das Instituições Federais
de Educação Superior e o REUNI resultaram na implantação de 14 novas universidades federais
e 126 novos campi universitários, distribuídos nas cinco regiões brasileiras (MEC, 2011). A viabilização dessas medidas resultaram no aumento do número de matrículas em Educação Superior.
O Gráfico I mostra a expansão acelerada do número de matrículas em graduação das Instituições de Ensino Superior entre 2003 e 2010. Os dados mostram o aumento do número de matrículas de 3,94 milhões em 2003 para aproximadamente 6,38 em 2010, conforme a Sinopse das
ações do Ministério da Educação (MEC), de setembro de 2011.

GRÁFICO I– Número de matrículas em graduação no Ensino Superior

Fonte: INEP/ MEC (2011)

Apresento essa discussão para observar que os avanços no Ensino Superior, público e privado, podem também ter beneficiado os alunos de São Miguel do Cajuru. A proximidade de uma
cidade colonial como São João del-Rei e a existência de instituições privadas de Ensino Superior
e uma universidade pública (UFSJ), uma instituição federal de Ensino Superior que oferece ensino de qualidade, também podem ter influenciado a trajetória escolar desses jovens.
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CAPÍTULO II
CARACTERÍSTICAS DO CAMPO EMPÍRICO
Passo agora a retratar o contexto empírico da pesquisa, abordando de uma maneira
sintética as peculiaridades de São Miguel do Cajuru. Trata-se de um distrito do Município de São
João del-Rei, localizado a 36 km da sede e a esta ligado por uma estrada de 27 km de asfalto e
mais 9 km de estrada de terra. Sua população, na maioria, vive na maioria da agropecuária,
principal atividade da região. O distrito possui a igreja de São Miguel, uma capela datada do
século XVIII, com pinturas sacras. Possui uma escola, um posto de saúde, quatro mercearias e
dois bares, uma praça central. A figura 1 mostra a fachada da igreja de São Miguel do Cajuru e o
seu altar-mor.

FIGURA 1 – Igreja de São Miguel do Cajuru
Fonte: Patriamineira, 2012

Os moradores contam com duas linhas de ônibus, uma que circula durante os dias da
semana uma vez por dia no período da manhã, e outra que circula três vezes por semana pela
estrada de terra até São João del-Rei. Porém, não possuem telefone fixo, hospital, posto policial,
farmácia, supermercado, hotel etc. No que se refere a saneamento básico, existe aí rede de
tratamento de esgoto, mas a água não é tratada. De acordo com informações obtidas no
Departamento Autônomo Municipal de Água e Esgoto (DAMAE) de São João del-Rei, a água no
distrito de São Miguel do Cajuru provém de poço artesiano e chega às casas através de encanamento.
Trata-se de um povoado rural pertencente ao município de São João del- Rei, mas sobre o
mesmo não há informação precisa sobre a extensão do local e outras informações relevantes, nem
mesmo na Prefeitura do município. Os recenseamentos realizados pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE) referentes aos anos de 2010 dispõem somente do número de
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habitantes da população rural pertencente ao distrito de São Miguel do Cajuru, que é de 1.012
habitantes, sendo 591 homens e 523 mulheres.
A origem do topônimo São Miguel do Cajuru é ligada à devoção migueliana dos
proprietários da fazenda do Engenho de São Miguel e ao vocabulário Tupi, em que Caá (mata) e
yuru (boca) - o Cajuru - são indicatórios de que aquele local seria a "boca" ou entrada da mata,
isto é, a altura em que, vindo das matas do Sul, o Caminho Velho atingia os campos limpos,
deixando para trás, fechada, portanto, a boca-do-mato, ou seja, o Cajuru.
O pequeno distrito de São Miguel do Cajuru contou com a escola Estadual de Arcângelo
até o final de 2007. Esta escola foi inaugurada no dia 2 de março de 1952 e funcionava em um
prédio cedido pela Prefeitura de São João del-Rei, onde oferecia o ensino até as Séries Iniciais do
Ensino Fundamental. Com o passar dos anos, este estabelecimento escolar foi perdendo a maioria
dos seus alunos, que preferiam estudar na Escola Municipal Padre Miguel Afonso Andrade Leite,
inaugurada no início de 2004. Devido ao baixo número de alunos e a uma infraestrutura precária,
a escola Estadual de Arcângelo foi fechada em dezembro de 2007.
No período em que a localidade de São Miguel do Cajuru não oferecia o Ensino
Fundamental Completo, os alunos contavam com o transporte oferecido pela prefeitura até a
cidade de São João del-Rei. Os estudantes que ingressassem no Ensino Superior, na maioria das
vezes, se viam obrigados a mudar de São Miguel do Cajuru, pois não era oferecido transporte
para este nível de ensino. Os estudantes se viam obrigados a mudar para a localidade mais
próxima, geralmente São João del-Rei, por possuir a UFSJ e uma faculdade particular ligada à
Universidade Presidente Antônio Carlos (UNIPAC).
A escola Municipal Padre Miguel Afonso Andrade Leite foi inaugurada no dia 1º de
março de 2004 e passou a oferecer na localidade de São Miguel do Cajuru todo o Ensino
Fundamental. Desse modo, os alunos passaram a demandar o estudo em outras localidades
somente ao chegarem ao Ensino Médio, fato que não ocorria anteriormente. Devido a essa nova
situação, é necessário considerar que esses alunos estão passando mais tempo na escola rural.
Isso leva a algumas indagações sobre a influência dessa nova condição na entrada dos estudantes
no Ensino Superior, pois somente uma estudante foi aprovada no vestibular para o curso de
Matemática na UFSJ, desde que a escola foi inaugurada. No entanto, devido ao pouco tempo de
funcionamento da escola (sete anos), não é possível realizar ainda uma análise quantitativa da
entrada dos seus estudantes no Ensino Superior, pois a maioria deles ainda não concluiu o Ensino
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Médio. Dessa forma, não me ocuparei com essa questão, pois pretendo analisar a trajetória e o
destino profissional dos estudantes que já concluíram o Ensino Superior.
Com a inauguração da Escola Municipal Padre Miguel Afonso de Andrade Leite ocorreu
o processo de nucleação ou agrupamento das escolas municipais rurais para a sede do distrito. Tal
processo teve como objetivo reunir os estudantes das unidades rurais desativadas em centros
urbanos maiores ou unidades rurais mais centralizadas.
Sales (2007) explica que as escolas nucleadas se caracterizam por agrupar escolas isoladas
em uma central, a fim de fornecer subsídios adequados para a realização de uma educação tida
como eficiente. Como observa o mesmo autor, são procedimentos motivados pela ideia de que a
conservação de alguns poucos centros de ensino e o agrupamento dos alunos através do
transporte escolar implicaram economia para os cofres municipais, dado a redução do número de
professores e de servidores ligados à atividade de ensino. Promoveu-se, portanto, a desativação
de escolas isoladas, ao argumento de que o novo modelo elevaria a qualidade de ensino, uma vez
que a concentração dos alunos em maior número viabilizaria a separação em classes de acordo
com a faixa etária. Além disso, tornava-se mais viável economicamente a manutenção de um
número menor de escolas nucleadas do que um número elevado de escolas multisseriadas. Acerca
do processo de nucleação, a nova política educacional, proposta sobretudo com a LDB n.°
9394/96, possibilitou aos Municípios a implementação da municipalização do Ensino Básico,
mas abriu margem para o fechamento de diversas escolas multisseriadas. A Figura 2 mostra a
fachada da Escola Padre Miguel Afonso Andrade Leite e o laboratório de informática.

FIGURA 2- Escola Padre Miguel Afonso Andrade Leite
Fonte: Patriamineira, 2012 .

Os Quadros 2 e 3 fornecem um levantamento sobre as características do grupo de 23
sujeitos pesquisados.
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QUADRO 2 – Caracterização dos Estudantes

Nome

Curso

Instituição

Profissão
do pai

Profissão
da mãe

Profissão
exercida
atualmente

Ano de
entrada

Ano de
saída

Ana Paula

Gestão
Meio-Ambiente

IPTAM

Lavrador

Dona de
Casa

Agente
Administrativo
(Prefeitura)

2002

2006

31

36

São Lourenço

Cleidilene
Jaqueline

Geografia

IPTAM

Pequeno
comerciante e
agropecuarista

Dona de
Casa

Diretora

2002

2005

28

33

Cajuru

Cleigislene
Marigel

Geografia

UNIPAC

Pequeno
comerciante e
agropecuarista

Dona de
Casa

Professora
(Séries Iniciais)

2002

2005

32

38

Cajuru

Cleude
Ferreira

Pedagogia

UFSJ

Lavrador

Dona de
Casa

Professora
(Séries Iniciais)

2003

2006

33

38

Cajuru

Cristiane

Normal
Superior

UNIPAC

Ajudante de
serviços gerais

Dona de
Casa

Professora
(Séries Iniciais)

2006

2008

29

32

Cajuru

Dalila
Guimarães

Filosofia

UFSJ

Lavrador

Dona de
Casa

Do Lar

2000

2004

22

29

Recife

Daniela
Andrade

Pedagogia

UFSJ

Fazendeiro

Dona de
Casa

Estudante
Mestrado em
educação

2004

2007

25

29

São João del-Rei

Elaine Ávila

Administração

IPTAM

Fazendeiro

Dona de
Casa

Desempregada

2004

2008

31

34

São João del-Rei

Eliane
Auxiliadora

Normal
Superior

UNIPAC

Encarregado de
obras

Dona de
Casa

Agente
Comunitário Posto

2004

2008

34

38

Cajuru

Agronomia

UFLA

Fazendeiro

Dona de
Casa

Agrônomo
(autônomo)

1992

1997

26

40

Cajuru

Matemática

UNIPAC

Agropecuarista

Dona de
Casa

Professora do
Estado

2003

2006

34

39

São João del-Rei

Eduardo

Fernanda

Idade de
Idade
formatura

Local onde
reside
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Nome

Curso

Instituição

Profissão
do pai

Profissão
da mãe

Profissão
exercida
atualmente

Ano de
entrada

Ano de
saída

Flavia Sueli

Normal
Superior

Unipac

Ajudante de
serviços gerais

Dona de
Casa

Professora
(Séries Iniciais)

2006

2008

25

28

Cajuru

Geraldo

Engenharia
Elétrica

Unitau

Lavrador

Professora

Mecânico de
helicóptero

2002

2006

25

29

Guaratinguetá

Gilberto

Filosofia e
História

UFSJ

Ajudante de
serviços gerais

Dona de
Casa

Enfermeiro da
Santa Casa

1998

2004

30

38

São João del-Rei

Henrique

Administração

UFSJ

Encarregado de
obras

Pensionista

Gerente (hotel)

1995

2000

28

40

São João del-Rei

Isabela
Andrade

Enfermagem

IPTAM

Fazendeiro

Dona de
Casa

2006

2010

27

28

São João del-Rei

José do
Carmo

Geografia

IPTAM

Lavrador

Dona de
Casa

Coordenadora de
Epidemiologia
eenfermeira
Professor
(Séries Iniciais)

2002

2005

31

37

Cajuru

Josiany

Normal
Superior

Unipac

Ajudante de
serviços gerais

Dona de
Casa

Desempregada

2006

2008

21

24

Cajuru

Leila Daiane

Normal
Superior

Unipac

Lavrador

Dona de
Casa

Desempregada

2006

2009

25

28

Cajuru

Lucas

Psicologia

UFSJ

Ajudante de
serviços gerais

Dona de
Casa

Psicólogo

1996

2003

28

36

São João del-Rei

Marcela

Geografia

IPTAM

Pequeno
comerciante e
agropecuarista

Dona de
Casa

Vice- diretora

2002

2005

34

40

Cajuru

Maria
Guilhermina

Pedagogia

UFSJ

Agropecuarista

Dona de
Casa

Assistente técnico
da Educação

1992

1995

48

64

São João del-Rei

Mariana

Pedagogia

UFSJ

Agropecuarista

Professora

Desempregada

2002

2006

28

32

Cajuru

Fonte: Dados organizados por Daniela Perpétua de ANDRADE, 2011.

Idade de
Idade
formatura

Local onde
reside
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No Quadro 3 há uma organização do histórico escolar dos estudantes que mostra as escolas frequentadas pelos estudantes de
São Miguel do Cajuru na Pré- escola, Ensino Fundamental e Médio.
QUADRO 3 – Histórico Escolar
Instituição

Nome
Pré-escola

Séries iniciais

Ensino Fundamental

Ensino Médio

Não cursou

E.E. de Arcângelo

E. E. Dr. Garcia de Lima

E.E. Cônego Osvaldo Lustosa

Cleidilene
Jaqueline

Não cursou

E.E. de Arcângelo

E.E. Maria Teresa

E.E. Cônego Osvaldo Lustosa

Cleigislene
Marigel

Não cursou

E.E. de Arcângelo

E.M. Pio XII

E.E. Dr. Garcia de Lima

Cleucilene
Ferreira

Não cursou

E.E. de Arcângelo

E.E. Maria Teresa

E.E. Cônego Osvaldo Lustosa

Cleude

Não Cursou

E.E. de Arcângelo

Colégio N. Senhora das Dores

E.E. Cônego Osvaldo Lustosa

Cristiane

E.E. Pequeno
Príncipe

E.M. Antônio Batista do
Nascimento

E.E. Governador Milton Campos
(Polivalente)

Dalila

Não Cursou

E.E. de Arcângelo

5ª e 6ª - E.E. José da Costa Rodrigues
7ª série - E.E. Adílio José Borges
8ª série - E.E. Maria Tereza

E.E. Cônego Osvaldo Lustosa

Daniela

E.E. Pequeno
Príncipe

E.E. de Arcângelo

5ª e 6ª - E.E. José da Costa Rodrigues
7ª e 8ª - E.E. Cônego Osvaldo Lustosa

E.E. Cônego Osvaldo Lustosa

Eduardo

Não cursou

E.E. de Arcângelo

5ª e 6ª - Escola Tiradentes
7ª e 8ª - Colégio São João

Colégio Nossa Senhora das Dores

Elaine Ávila

Não cursou

E.E. de Arcângelo

Instituto Auxiliadora

Colégio Nossa Senhora das Dores

Eliane
Auxiliadora

Não cursou

E.E. de Arcângelo

E.M. Maria Tereza

E.E. Cônego Osvaldo Lustosa

Ana Paula

1º - Colégio Nossa Senhora das Dores
2º e 3º - E.E. Cônego Osvaldo Lustosa
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Instituição

Nome
Pré-escola

Séries iniciais

Ensino Fundamental

Ensino Médio

Fernanda

Não cursou

E.E. de Arcângelo

Colégio Nossa Senhora das Dores

E.E. Cônego Osvaldo Lustosa

Fernanda

Não cursou

E.M. Francisco Sales
Pereira

Ginásio Estadual Souza Leite

E.E Dr. Garcia de Lima

Flavia Sueli

E.E. Pequeno
Príncipe

E.E. de Arcângelo

E.E. Maria Teresa

E.E. Cônego Osvaldo Lustosa

Geraldo

Não cursou

Escola Municipal
Batista do Nascimento

E.E. Padre Sacramento (Senai)

E.E. Dr. Garcia de Lima

Gilberto

Não cursou

E.E. de Arcângelo

Escola Estadual João dos Santos

Colégio Nossa Senhora das Dores

Gilmar

Não cursou

E.E. de Arcângelo

Colégio Nossa Senhora das Dores

Colégio Nossa senhora das Dores

Henrique

Não cursou

E.E. de Arcângelo

5ª e 6ª - Escola de Comércio
7ª - Colégio São João
8ª – Padre Sacramento

Colégio Nossa Senhora das Dores

Isabela

E.E. Pequeno
Príncipe

E.E. de Arcângelo

5ª - E.E. José da Costa Rodrigues
6ª a 8ª - Escola Estadual Maria Teresa

E.E. Cônego Osvaldo Lustosa

José do Carmo

Não cursou

E.E. de Arcângelo

E.E. Maria Teresa

E.E. Cônego Osvaldo Lustosa

Josiany

E.E. Pequeno
Príncipe

E.E. de Arcângelo

E.E. Padre Sacramento

E.E. Dr. Garcia de Lima

Leila Daiane

Não cursou

E.E. de Arcângelo

E.M. Pio XII

E.E. Dr. Garcia de Lima

Maria Guilhermina

Não cursou

E.E. de Arcângelo

Colégio Imaculada Conceição

Escola Tiradentes S.J. del-Rei.

Mariana

Não cursou

E.M. Francisco Sales de
Oliveira

Colégio Nossa Senhora das Dores

1ª e 2ª - E.E. Dr. Garcia de Lima
3ª - E.E. Cônego Osvaldo Lustosa

Fonte: Dados organizados por Daniela Perpétua de Andrade, 2011, a partir de um levantamento feito junto a estudantes de São Miguel do Cajuru.
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2.1 Campo empírico
Construí os Quadros 2 e 3 utilizando-me de uma relação direta com os entrevistados. Essa
relação teve como objetivo estabelecer um contato inicial e realizar um mapeamento de
estudantes do distrito de São Miguel do Cajuru que conseguiram ingressar no Ensino Superior,
tornando possível a construção do campo empírico. O conjunto de 23 estudantes que inspiram
essa pesquisa é constituído de 13 (56,52%) que cursaram o Ensino Superior em instituições
privadas e 10 (43,44%) que o fizeram em instituições públicas. As características sociais desses
estudantes e de suas famílias se assemelham às dos alunos de uma faculdade particular estudada
por Romanelli (2000).
A reputação e o prestígio social das instituições públicas são, de um modo geral,
superiores aos das instituições privadas. Contudo, os processos de seleção menos concorridos de
estabelecimentos privados parecem ter colaborado para o encaminhamento da maioria desses
estudantes para esses estabelecimentos de ensino. Mesmo assim, considerando-se os cursos
escolhidos, considerando-se os estabelecimentos escolhidos, não é desprezível considerar aqui a
hipótese bourdiesiana da “causalidade do provável”, visto terem esses sujeitos “escolhido”
exatamente aquilo que lhes foi possível escolher. Ao se observar os cursos escolhidos pelos
pesquisados, pode-se ver que a Universidade pública se delineia como a opção na minoria dos
casos.
O Quadro 4, a seguir, mostra que os pais dos estudantes pesquisados exercem ocupações
não qualificadas. Esses estudantes são filhos de lavradores, pequenos produtores de leite e queijo,
ajudantes de serviços gerais, fazendeiros, agropecuaristas, ajudantes de obras, pequenos
comerciantes, encarregados de obras e pedreiros.
Para diferenciar essas categorias socioprofissionais rurais, utilizei-me de um contato com
um negociante de terrenos, morador de São Miguel do Cajuru, que tem conhecimento sobre a
região. As informações sobre os hectares de terra são omitidas pelos estudantes e famílias, pois é
recorrente a resposta “isso eu não sei”, quando interrogados sobre o tamanho das propriedades.
É comum na região a prática da Agropecuária, e os moradores, de maneira geral, se
utilizam de métodos tradicionais para lidar com a terra e o gado. Boa parte das propriedades é
utilizada para criação de gado de leite e corte, sendo que as raças criadas, na maioria das vezes,
são mestiço e holandês. O leite produzido é utilizado para fabricação de queijo artesanal nas
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casas dos produtores, vendido para consumo local e para donos de fábricas de queijo que ficam
próximas da localidade.
QUADRO 4 - Categorias Socioprofissionais dos Pais

Categorias

Quantidade

Descrição

3

São proprietários de terras (entre 100 e 300 hectares) que
produzem para seu sustento e para o comércio. Geralmente
produzem leite, milho e criam gado.

Ajudante de serviços gerais

5

São funcionários da prefeitura, com renda mensal de 1 salário mínimo, e trabalham na limpeza da localidade e na manutenção de estradas, ruas e praças. Geralmente, nas horas vagas, fazem pequenos trabalhos avulsos (“bicos”).

Encarregado de
obras

2

Trabalham na construção civil.

Fazendeiros

4

São grandes proprietários de terras (acima de 300 hectares),
grandes criadores de gado e produtores de leite.

Pequenos comerciantes

3

Proprietários de pequenos comércios (mercearias).

Agropecuaristas

Pequenos proprietários rurais

São proprietários de terras (possuem até 100 hectares) e criadores de gado. Em muitos casos, as propriedades provêm de
herança.
Fonte: Quadro organizado por Daniela Perpétua ANDRADE, 2012.
6

Quando é praticada a agricultura, não é recorrente a aplicação de tecnologia, como
máquinas de grande porte, sementes melhoradas, irrigações com fertilizantes, foguetes para
provocar chuvas, planejamento com calcário e adubação. O que diferencia os fazendeiros de
agropecuaristas e de pequeno produtor de leite e queijo é o tamanho dos terrenos e a quantidade
de gado.
Chama a atenção em São Miguel do Cajuru que, dentre os pesquisados, algumas
propriedades foram divididas com os filhos devido ao falecimento dos pais. Para esclarecimento,
estou considerando as categorias socioprofissionais dos pais dos estudantes no momento da vida
escolar destes.
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Quanto às mães, a grande maioria é constituída de donas de casa, sendo que apenas três
mães realizam alguma atividade remunerada, como costureira, professora das Séries Iniciais do
Ensino Fundamental e cantineira.
Ao analisar o Quadro 2, é possível observar que os percursos escolares encontrados,
independentemente das condições financeiras, caracterizam-se por trajetos do tipo errático, ou
seja, sem continuidade e com rupturas frequentes. Esses trajetos se opõem aos comportamentos
familiares estratégicos característicos dos grupos sociais mais favorecidos como destaca
Nogueira (2000). Os percursos repletos de rupturas, mudanças de estabelecimentos escolares e
marcados por uma entrada precoce no mercado de trabalho dos sujeitos de São Miguel do Cajuru
são característicos de sujeitos de camadas populares, conforme mostra Portes (1993).
Dos 23 estudantes de São Miguel do Cajuru identificados, apenas 5 (19,2%) frequentaram
a pré-escola, ou seja, a maior parte deles entrou diretamente na primeira série do Ensino
Fundamental. Esse fato está relacionado à inexistência de uma pré-escola na localidade até as
ultimas três décadas. Portanto, a pré-escola não se tornou elemento presente no itinerário escolar
da maior parte desses estudantes.
No que concerne às Séries Iniciais, os percursos percorridos são, em geral, marcados pela
regularidade, a começar pelo estabelecimento frequentado pelos estudantes. Em sua totalidade,
todos os pesquisados, passaram pela escola de São Miguel do Cajuru; com isso, a frequência à
escola pública é, aqui, maciça.
O fato de morar na zona rural, que não oferecia possibilidades de continuidade dos
estudos, obrigou esses estudantes a buscarem outra localidade para a continuidade dos estudos.
Para esses jovens, as séries intermediárias, (5.ª à 8. ª), significam mudança de estabelecimento de
ensino e encaminhamento à cidade de São João del-Rei, para que eles pudessem prosseguir seus
estudos, mas agora na zona urbana. Tal mudança de estabelecimento de ensino não implica
mudança de localidade, pois esses alunos continuavam morando em São Miguel do Cajuru.
Se as Séries Iniciais foram marcadas pela regularidade da oferta e da proximidade dos
estudantes junto às famílias, o mesmo não irá acontecer nas séries seguintes, marcadas
principalmente pela mudança de escola e de território de estudos. Para esses jovens, o Ensino
Fundamental significou quase sempre ter que se readaptar a novas experiências, a novas escolas,
fora dos limites da família, da casa, do bairro e dos grupos de amizade, uma vez que a escola
frequentada não oferecia as séries subsequentes.
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Para falar dos Cursos Superiores escolhidos, reporto-me a Romanelli (2000), que ao citar
Lahire (1997), afirma que o curso escolhido pelos estudantes depende de uma configuração de
fatores multiplamente articulados, que incluem ainda o capital escolar e cultural dos alunos. Os
conhecimentos acumulados na trajetória desses sujeitos são avaliados como insuficientes para
concorrerem aos vestibulares das universidades públicas de maior prestígio, cujas exigências são,
reconhecidamente, muito maiores do que as que imperam em estabelecimentos privados.
Romanelli (2000, p.106) nos fornece uma passagem esclarecedora, ao afirmar que
A escolha do curso resulta do interesse do estudante por determinada área do
conhecimento e da profissão a ela associada, da avaliação das profissões e do mercado
de trabalho, das condições financeiras para arcar com custos diretos e indiretos da
escolarização, das informações de que dispõe sobre as instituições de ensino, das
orientações explícitas ou indiretas, recebidas das famílias e das possibilidades de contar,
mesmo eventualmente, com o suporte material dos pais.

Os cursos escolhidos pelos estudantes de São Miguel do Cajuru se distribuem pelas três
grandes áreas do conhecimento como pode ser observado no Quadro 5, posto a seguir.
Através desse Quadro 5, pode-se perceber que a instituição de Ensino Superior
predominante é o IPTAN. As possíveis razões pelas quais esta instituição privada tenha- se
tornado tão atrativa são a proximidade entre São João del-Rei e São Miguel do Cajuru, o fato de
se tratar de uma instituição menos concorrida quando comparada a uma instituição pública e por
oferecer cursos noturnos, que facilitam a concomitância estudo/trabalho. E venho que considerar
ainda a alta procura pelo Normal Superior, produzida por um tipo de interpretação da Lei
(9.394/93), que exigiria daquelas professoras que só tinham o curso de Magistério a formação em
Curso Superior.
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QUADRO 5 – Cursos e Áreas do Conhecimento
Área/ Curso
Ciências
Exatas

Nº Alunos

UFSJ

Eng. Elétrica

1

0

0

0

1

1

Matemática

1

1

0

0

0

1

Agronomia

1

0

0

1

0

1

1

0

1

0

0

1

Administração

2

0

2

0

0

2

Pedagogia

4

4

0

0

0

4

Psicologia

1

1

0

0

0

1

Filosofia

2

2

0

0

0

2

Normal Superior

5

0

5

0

0

5

Gestão do MeioAmbiente

1

0

1

0

0

1

Geografia

4

0

4

0

0

4

Total

23

8

13

1

1

23

Ciências
Enfermagem
Biológicas

Ciências
Humanas

IPTAM UNILAVRAS UNIFEI

Total

Fonte: Quadro organizado por Daniela Perpétua de ANDRADE, 2011.

Nogueira (2002), em seu estudo sobre as elites econômicas, chama a atenção para a
hierarquia de prestígio entre as instituições de Ensino Superior. No Brasil, essa hierarquia traz no
seu topo as grandes e tradicionais universidades públicas, juntamente com algumas instituições
católicas de excelência e vai sofrendo, em seguida, uma gama de modulações até chegar a
faculdades bem menos conceituadas, destinadas a acolher um público estudantil bem mais
numeroso e, sobretudo, bem menos selecionado (NOGUEIRA, 2002). Situados nesse contexto,
os dados obtidos parecem revelar que a única universidade pública existente em São João del-Rei
desempenha para sete estudantes em análise o papel de padrão de qualidade atribuído ao único
estabelecimento federal de ensino superior da cidade. Quanto ao ramo escolhido, vê-se que a
orientação dominante é direcionada para a formação de nível superior que prepara para a
licenciatura, pois, conforme o Quadro I, 17 dos pesquisados (73,91%) optaram por cursos desta
modalidade.
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É interessante observar que os casos encontrados de estudantes que ingressaram no
Ensino Superior se situam em cursos de baixo prestígio social 1 . Os cursos escolhidos pelos
alunos de São Miguel do Cajuru não são cursos considerados muito concorridos por apresentarem
uma baixa relação candidato/vaga e baixas notas de corte para aprovação no vestibular.
Ao observar a idade de formatura dos mapeados, nota-se que na maioria dos casos a idade
de saída da universidade pode indicar a ausência de fluência do percurso. A maior evidência
empírica desse fato está na elevada idade de formatura dos estudantes, pois somente uma
estudante chegou à universidade na idade regular, isto é, com 18 anos. Os outros se distanciam
muito da idade ideal e reveladora de uma escolaridade fluida. Quase todos os jovens saíram da
universidade depois da idade regular, ou seja, depois de 22 anos. Nota-se que idade de formatura
dos pesquisados não se deu na faixa etária regular, sendo considerada uma idade de formatura
tardia. Para Zago (2000), a idade tardia de formatura resulta de percursos acidentados,
decorrentes de reprovações ou interrupções.
Chama a atenção o fato de identificarmos aqui esse fenômeno independentemente das
condições sociais dos estudantes identificados, vistas aqui através das posses e ocupação dos pais.
Sei que muitos sujeitos possuem posses, mas o trajeto escolar de seus filhos também é de tipo
errático. Do material coletado é possível tecer essas considerações importantes a respeito da
idade de conclusão do curso desses estudantes.
A distribuição dos estudantes de São Miguel do Cajuru por sexo mostra uma prevalência
de mulheres. São 23 os sujeitos (17 mulheres e 6 homens) que, no momento da pesquisa, já
tinham concluído o Ensino Superior. A análise das trajetórias escolares percorridas pelos jovens
pesquisados não ficaria completa sem a referência ao atual local de residência desses sujeitos.
Sobre o total de 23 sujeitos apresentados, 10 estudantes (43,47%) com formação de Ensino
Superior residem em São Miguel do Cajuru. No presente caso, um pouco mais da metade do
grupo pesquisados, 16 estudantes, optou pelo grau acadêmico de licenciatura, o que parece ser
uma estratégia para ficar perto da família.
Um dado bastante significativo no contexto analisado é o que diz respeito ao

1

Portes (2001) definiu como cursos de alto prestígio social os cursos altamente seletivos, tomando as
notas de aprovação no vestibular, vistas aqui através do percentual mínimo de acerto necessário para se
entrar em cada ramo do Ensino Superior.
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encaminhamento profissional dos estudantes rurais com diploma de Ensino Superior. Do total de
pesquisados, 15 estudantes (65,3%) desenvolvem atividades atinentes à profissão para a qual se
formaram. Por outro lado, 5 (21,7%) dos estudantes não estão trabalhando, e 3 (13%) deles
desenvolvem atividades diferentes daquelas para as quais se formaram, sendo que 2 desses
estudantes desenvolvem atividades que não exigem diploma de curso superior.
Para analisar o percurso escolar dos estudantes rurais de São Miguel do Cajuru, entre
outros, foram considerados alguns fatores, como os seguintes: esses jovens estudaram na escola
de São Miguel do Cajuru nas Séries Iniciais; eles contavam com transporte da prefeitura para
cursar o Ensino Fundamental e o Ensino Médio em São João del-Rei e durante a maior parte de
sua escolaridade eles estavam inseridos entre os dois meios: o rural e o urbano.
Após essa breve e, ao que me parece, necessária inserção no campo empírico, retomo aqui
os objetivos da pesquisa. O presente estudo objetivou investigar, descrever e analisar a trajetória
de vida escolar de jovens de São Miguel do Cajuru que ingressaram no Ensino Superior e
identificar o destino profissional desses sujeitos. Aspirei, assim, a esclarecer as razões e as
modalidades de destinos escolares atípicos, de escolaridades excepcionais para o meio social de
pertencimento. Passo pois, apresentar as trajetórias reconstituídas.
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CAPÍTULO III
MARIANA: VANTAGENS FAMILIARES INICIAIS E DESCONTINUIDADE NA TRAJETÓRIA ESCOLAR
Trato agora da reconstrução e análise de trajetórias escolares desenvolvidas por estudantes
rurais que conseguiram ingressar no Ensino Superior. O ingresso desses sujeitos nesses espaços
acadêmicos seletivos os singulariza, uma vez que se originam de setores sociais que se diferenciam fortemente daquele predominante nos cursos superiores, representando, pois, uma minoria
estatística. Nos próximos capítulos iremos conhecer quem são eles e que configurações sociais
levaram a esse destino.
Mariana é branca, formou-se em Pedagogia pela UFSJ e no momento da entrevista estava
com 32 anos. Nascida na zona rural, Ribeirão do Chaves, pertencente ao distrito de São Miguel
do Cajuru, ela é a sétima de uma família de oito filhos.
A entrevista com a Mariana foi realizada em sua residência no distrito de São Miguel do
Cajuru. O horário da entrevista foi sugerido pela própria Mariana, às 14 horas e 30 minutos do
dia 15 de junho de 2011. Segundo ela, este horário seria ideal porque sua filha mais velha, de 14
anos, poderia cuidar do bebê de oito meses e seu outro filho, de 5 anos, estaria na escola. Mesmo
assim, o relato foi interrompido por duas vezes, para que ela amamentasse sua filha e pela
chegada de uma visita. Mariana tem dois filhos de uma união desfeita e uma filha com o atual
companheiro. Atualmente ela reside em São Miguel do Cajuru em uma casa cedida pelo pai de
seu companheiro. O sustento da família provém do salário de seu companheiro, que exerce a
ocupação de produtor de leite.
A família de Mariana é proveniente de São Miguel do Cajuru e, até hoje, grande parte de
sua família ainda reside na região. Seus avós maternos, já falecidos, eram analfabetos e tiveram
dois filhos. A mãe de Mariana chegou a completar a 8ª série; no entanto, seu irmão, tio de
Mariana, não ultrapassou as Séries Iniciais. Seus avós viviam da pecuária e da lavoura de
subsistência; no dizer de Mariana, “a minha avó materna era do lar e o meu avô mexia com
pecuária, como negócio da família e a lavoura eram para subsistência.”
Quanto à sua origem social, Mariana diz não ter conhecido seus avós paternos. Porém,
através das informações que os parentes notificam sobre seus avós, ela sabe que eles eram
provenientes de São Miguel do Cajuru, analfabetos e tiveram nove filhos: “Minha avó paterna,
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ela era do lar e ficava tomando conta da família.” O seu avô “viajava pelo mundo” negociando a
compra e venda de gado e também produzia e vendia açúcar, rapadura, melado etc. Mariana
relata: “Meu avô tinha terra e mexia com a pecuária. Seus filhos ficavam tomando conta da casa
porque, como ele viajava muito, eles ficavam cuidando das vacas, terreno, dentre outros
afazeres.”
Os tios do ramo paterno aprenderam a ler e escrever em casa e não chegaram a frequentar
uma escola formal. Portanto, tanto de um ramo familiar como do outro, nenhum tio de Mariana
chegou a níveis mais avançados do processo de escolarização, mas na sua geração, entre os
primos, alguns alcançaram o Ensino Superior nos seguintes cursos: Medicina, Matemática,
Pedagogia, Bioquímica, Gestão Ambiental, História, Filosofia e outros cursos.
Seu pai, já falecido, foi criado na roça e também era proveniente de São Miguel do
Cajuru. Ele nasceu no ano de 1930 e aprendeu a ler e escrever por meio de uma pessoa que
lecionava em casa: “Meu pai falava que vinha uma pessoa nas fazendas e ensinava a ele.” Assim,
ele não chegou a frequentar o Ensino Primário em uma escola formal. Quanto à profissão,
Mariana esclarece que ele era pecuarista: “O meu pai mexia com as vaquinhas, lá.” Sua mãe,
nascida em 1940, cursou até a 8ª série e era professora das Séries Iniciais na zona rural. Algumas
décadas atrás, as professoras que não completavam o Ensino Médio eram tidas como professoras
leigas. Mariana comenta que “naquele período era chamado de professoras leigas, porque parece
que ela não tinha escolaridade completa e a prefeitura proporcionava alguns cursos.”
A família de Mariana é composta por oito filhos, sendo quatro homens e quatro mulheres.
Os pais de Mariana, tiveram seis filhos mais velhos, três homens e três mulheres e após dezessete
anos nasceu Mariana no ano de 1979. Logo em seguida nasceu o seu irmão mais novo. Os seus
irmãos cursaram até a 8ª série, já as mulheres fizeram Ensino Médio Completo, com exceção de
uma que chegou a cursar o Normal Superior através do Projeto Veredas, um curso de formação a
distância oferecido pelo Estado de Minas Gerais na década de 2000.
É filha de professora das Séries Iniciais, iniciou a sua alfabetização sob a influência e
cuidados da sua mãe antes de completar os seis anos. Ela afirma: “Lá em casa eu tinha um monte
de cadernos que eu ficava rabiscando e eu lembro que os rabiscos meus eram emendados, parece
que eu tentava imitar a letra cursiva que a minha mãe fazia nos cadernos de plano de aula que eu
ficava vendo.” Mariana aprendeu a ler em casa e interessou-se pela leitura mesmo não tendo
livros em casa: “Eu comecei a ler a Bíblia porque lá na minha casa não tinha outro livro”, diz ela.
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A mãe, percebendo o interesse da filha pela leitura, resolveu incentivá-la, adquirindo seu primeiro
livro. Mariana ainda ressalta:
Então tinha três volumes e eu lia tanto a Bíblia que a minha mãe achava
que eu tava ficando doida. Aí ela resolveu comprar um livro. O primeiro
livro que eu ganhei foi Branca de Neve e os Sete Anões, era um livro
muito bonito, com uma capa muito ilustrada, a parte de dentro de cada
página parece que era feita de papelão, e eu me lembro do livro até hoje,
embora eu não o tenho mais.
Mariana relata que sempre pedia para ir para a escola e lembra-se de brigar com a mãe,
principalmente quando sua mãe saía para dar aula e não a levava. Ela fez a Pré-Escola e as Séries
Iniciais na Escola Municipal Francisco Sales Pereira. Esta escola distava a 5 km de onde ela
morava, e Mariana ia e voltava a pé até a 3ª série. Já na 4ª série, ela passou a ir de bicicleta.
Mariana estudou nessa escola até a 4ª série. Afinal, era a única da região. Mariana teve bom
desempenho na escola nas Séries Iniciais e afirma: “A escola para mim era só diversão, então eu
tava no pré, só que eu ensinava as outras crianças do primeiro ano a fazer as atividades.” E é
diante dessas circunstâncias que Mariana foi seguindo sua trajetória escolar mantendo sempre
uma boa relação com a escola.
Torna-se relevante reportar aqui a pesquisa de Portes (2001), ao analisar a trajetória de
Rosa uma estudante de Medicina. Esta estudante era portadora de uma ansiedade em ir para a
escola nas Séries Iniciais. O gosto pela escola era reforçado pelas professoras, que ficaram
fascinadas com sua facilidade para aprender. Essa estudante exerceu certo “encantamento” em
suas professoras.
Um fato que marcou a trajetória de Mariana nas Séries Iniciais foi sua mãe ter-se
queixado na escola de que ela gostava de brincar com meninos. Mariana justifica:
Mas é porque na escola só tinha duas meninas e a outra menina era
paradinha e eu ia ficar fazendo o quê? Eu queria era brincar com meninos,
acho que era a única coisa que eu me lembro dela ir à escola para
conversar com professores, entendeu, só isso, mas a professora
tranquilizou a minha mãe e com isso ela não se aborreceu mais com a
questão de eu brincar com os meninos não.
A trajetória escolar de Mariana nas Séries Iniciais foi marcada pelo trabalho de sua mãe,
que, aliás, chegou a ser sua professora na pré-escola e na 1ª série. Nesse caso, é importante
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relatar os efeitos da profissão e do local de trabalho da mãe de Mariana no encaminhamento da
vida escolar da filha, assim como mostra Portes (2001) ao analisar a trajetória de Alice, estudante
de Fisioterapia.
Mariana residiu por 11 anos em Ribeirão do Chaves, um povoado pertencente ao distrito
de São Miguel do Cajuru, até terminar a 4ª série, o que se deu no ano de 1988. Para dar
continuidade aos estudos, ela se viu obrigada a estudar em São João del-Rei. Com a finalidade de
ter acesso ao único transporte da região com destino a São João del-Rei, a família de Mariana
decidiu mudar-se para São Miguel do Cajuru, já que o ônibus não incluía o Ribeirão do Chaves
em seu percurso. Mariana declara: “Eu acordava às 5 horas pra sair 05 horas e 45 minutos e aí
retornava por volta de 1 hora.” Ela ia e voltava de Kombi, e o transporte era oferecido pela
prefeitura. Esse traço, guardadas as especificidades de cada caso, remete à trajetória de Thiago,
estudante de Direito, investigado por Souza (2009). A escolarização desse estudante tomou rumo
decisivo quando sua família se mudou de localidade para que ele estudasse em uma escola
melhor.
Outro fato importante na trajetória escolar de Mariana é sempre ter morado em casa
própria. Diz ela que na casa em que nasceu não havia energia elétrica, porém “seu pai naquela
época tinha uma maneira de carregar uma bateria, do motor, que funcionava, que eles moíam
cana, mexiam o trato de gado, aí faziam uma adaptação e ligava os utensílios domésticos nessa
bateria.” Na casa havia ainda várias ligações que eram fomentadas por um botijão de gás e a casa
era iluminada por lampiões com camisinhas próprias. Quando se mudou para São Miguel do
Cajuru para continuar os estudos, sua família alugou uma casa: “O meu pai tinha uma casa antiga
e ele achou que ela estava em perigo de cair, esse tipo de coisa, então ele resolveu desmanchar
essa casa e construir outra.”.
A partir da 5ª série, no ano de 1989, Mariana começou a ter problemas relacionados à sua
rotina de estudos, devido ao cansaço causado pela viagem. Ela declara:
Sempre tive problema com esse horário, eu sempre tive problema em
viajar porque eu sempre passei mal, enjoava, eu tenho sonolência depois
do almoço e a minha pressão é baixa. Então eu chegava 1 hora, almoçava,
e você imagina o que acontecia com o meu corpo. Então não queria
estudar, eu não queria fazer nada.
Na 5ª série, passou de uma escola pública para uma escola particular como bolsista. Ela
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passou a estudar no Colégio Nossa Senhora das Dores, em São João del-Rei. Este fato foi
determinado porque sua mãe tinha direito a bolsa2 pelo fato dela ser funcionária da prefeitura.
Naquele período, a prefeitura tinha um número de cotas que ela proporcionava aos funcionários
públicos para os filhos estudarem em uma escola particular.
A proximidade de Mariana com a escola pode ser vista através de um fato relatado por
ela. A professora da 4ª série lecionou algumas aulas de reforço para Mariana com objetivo de
prepará-la para a futura escola em São João del-Rei. Ela assim esclarece:
Quando chegou na 4ª série, a minha professora da 4ª série, ela já me dava
aula até o meio-dia. A aula terminava às 11horas e 20 minutos e ela me
dava aula até o meio-dia todos os dias por conta de eu estudar em São
João del-Rei. A professora dava aula só pra mim eu não sei te falar de
quem partiu essa ideia, se foi da professora ou da minha mãe ou de uma
conversa entre as duas. A professora vinha de São João del-Rei e dormia
na casa da gente, então, de repente, foi assim.
Para Mariana, não houve diferença de tratamento dos colegas e professores pelo fato de
morar na zona rural e estudar na zona urbana. Ela relata: “No meu caso não teve apelidos,
deboches etc. Não que eu tenha percebido.” Mariana esclarece que sua escolaridade transcorreu
dentro da normalidade, que sua mãe agiu dentro da normalidade com os assuntos escolares, como
compra de material escolar, e não ocorreu nenhuma situação que chamasse sua atenção. Ela
comenta: “Eu não me lembro de nada assim marcante. Eu lembro que quando fui estudar em São
João, a minha mãe preparava meu uniforme, material escolar, mas ela fazia isso quando eu
estudava na zona rural também.” Mariana era a única aluna de São Miguel do Cajuru na sala. Ela
fala: “Várias pessoas do Cajuru foram estudar no colégio Nossa Senhora das Dores, mas eu fiquei
em uma sala sem ninguém daqui. Eu fiquei na sala sozinha e foi normal.”
Mariana passou a 5ª e 6ª séries sem nenhuma dificuldade. Mas quando chegou à 7ª série,
no ano de 1991, seu rendimento caiu e foi reprovada. Sobre essa reprovação ela relata que:
Eu repeti, tive muito problema ah... eu não sei se por conta da idade, eu
tive muito problema na 7ª série, não com a escola, problemas meus
mesmo. Eu lembro que parece que o meu corpo ficava na escola e a
2

A concessão de bolsa de estudos para alunos de camadas médias rurais fere a legislação.
Entretanto, neste período, a prefeitura de São João del-Rei concedeu o benefício da bolsa de
estudos aos estudantes Mariana, Eduardo e Marcela.
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minha cabeça não, eu não sei te falar nada da escola na 7ª série. Parece
que eu não estive por lá nesse ano e aí eu repeti a 7ª série de novo, no
Nossa Senhora das Dores.
Quando repetiu ela lembra que tinha uma professora de Matemática, ela gostava que o
aluno participasse da aula. Eu fazia era falando os exercícios, sabe. Eu lembro que ela falava
assim pra mim: “Oh, Mariana, você tem que parar de falar porque você está falando na frente dos
outros! Então, assim, eu saí muito bem da segunda 7ª série que eu fiz, parece que eu acordei,
sabe, de novo.” Dessa forma, Mariana não sabe os motivos que levaram ao seu mau desempenho
na primeira vez que cursou a 7ª série. Na 7ª série Mariana sofreu uma amarga derrota no campo
da escola. Para ela foi dolorosa a reprovação.
Quanto à sua dedicação aos estudos, Mariana argumenta que “não estudava muito”,
principalmente no ano em que foi reprovada. E comenta ainda:
Eu nunca fui de estudar muito e nunca tive facilidade para sentar igual
naquele período da 7ª série. Os professores pediam para decorar aquele
monte de coisas, matérias, e eu sempre tive horror a decorar. Tanto é que
eu tinha muito mais facilidade em Matemática, Português e redação,
nessa área, porque não tinha que ficar decorando os próprios exercícios.
Eu consegui entender a estudar. Já a Geografia e História e Ciências,
principalmente, a danada da matéria de Ciências, que tinha uma
professora... só lembro dela colocar o músculo do corpo humano inteiro...
você tinha que colocar nome, função do cérebro, então... sabe uma coisa
de louco! Eu me lembro disso até hoje. Eles pediam muito pra gente
decorar, não tinha essa coisa... assim, hoje a gente vê mais que os
professores procuram que o aluno entenda. Pelo menos hoje eu acho que
a gente observa mais isso. Nesse período que eu estudei só tinha que
decorar, como eu não tinha facilidade pra decorar.
Novamente posso me reportar à estudante Rosa, analisada por Portes (2001, p.145). Se é
verdade que nas Séries Iniciais ela desenvolveu um gosto por assistir as aulas e a partir das
explicações ouvidas na sala efetuava com competência suas tarefas e exercícios, é verdade
também que isso impediu a ela de desenvolver um gosto pelo ato de estudar. Desde muito cedo
ela empreendeu como prática estudar somente no dia anterior à prova, “caso fosse necessário”.
Ao ser reprovada, Mariana recebeu uma sanção de seu pai nas férias inteiras. Tal atitude
pode ser associada às relações de poder e gênero, neste caso a figura paterna. Mariana desabafa:
“O meu pai não acompanhava os estudos, mas pra me dar o castigo ele me acompanhou.” O pai
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de Mariana quase não aparece nos relatos. Parece que a escolaridade de Mariana ficava mais por
conta de sua mãe.
A mãe de Mariana nunca se descuidou do acompanhamento da educação da filha, e ela
mesma era quem financiava a compra de seus cadernos, material escolar etc. Mesmo quando
Mariana foi estudar em um colégio particular, que exigia uma lista enorme de material, era sua
mãe quem financiava: “Eu fui pra um colégio particular, então, a lista de material era enorme,
livros pra comprar, tinha exigência de uniforme, entendeu? Mas sempre quem manteve isso
financeiramente foi a minha mãe. A minha mãe que comprava tudo, era só chegar, falar para ela
que ela dava.” Vê-se também que as condições econômicas básicas necessárias para que Mariana
pudesse ter uma escolaridade fluida estavam instaladas.
Mariana teve interesse por cursos de computação e inglês, mas a mãe não concordou.
Mariana diz: “O curso de computação eu queria fazer, mas a minha mãe não deixou porque ela
disse que eu não podia desviar a minha atenção, que tinha que estar voltada só para o estudo. Eu
expliquei para ela que ia complementar, não sei mais o que, aquela história toda. Mas ela acabou
não deixando.”
A mãe de Mariana não fazia acompanhamento estreito da escolaridade da filha como
ajuda regular nos deveres de casa, reforço, maximização das aprendizagens escolares, utilização
do tempo com atividades favorecedoras do sucesso escolar, dentre outras. Assim, Mariana não
tinha organização da vida de estudante, tal como o horário de estudos. Mariana comenta: “Minha
mãe tinha aquela história... você estudou ou não estudou? Reclamava pela minha falta de
organização, mas não me ajudava também não.” Observa-se pela entrevista que a mãe fazia todo
um esforço, sem uma direção acertada, objetiva, mesmo que preservasse a filha das tarefas
domésticas, para que Mariana permanecesse no mundo dos estudos. Ela relata: “Na minha casa
não tinha os afazeres de casa para mim, porque a minha mãe já tinha almoçado, já tinha sido
arrumado a casa e a minha mãe na maioria das vezes tinha empregada.” Sobre a rotina de
estudos, ela afirma: “Eu não tinha tempo marcado para estudar, eu às vezes assistia televisão, às
vezes era uma amiga ou o namorado que me chamava.” Seus pais acompanhavam sua
escolaridade por meio das notas no boletim. Eles não compareciam às reuniões da escola, mas, às
vezes, quando sua mãe ia até São João del- Rei, conversava com o diretor.
Ao concluir a 7ª série no ano de 1992, Mariana decidiu mudar-se de escola. Ela comenta
que essa mudança aconteceu devido à influência de colegas e de um namorado. Assim, a
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mudança de uma escola privada, Colégio Nossa Senhora das Dores, para uma escola pública,
Escola Estadual Dr. Garcia de Lima, não foi em decorrência de motivos financeiros, mesmo
porque possuía bolsa de estudos. Mariana diz: “Eu mudei de escola na 8ª série não foi por conta
da mensalidade, porque tinha bolsa, não foi por conta da reprovação, porque senão não teria feito
o 2º ano. Acho que foi um pouco colega e um pouco namoradinho”. Mais uma vez se observa
aqui uma direção frouxa por parte da família dos destinos escolares da filha. Ao que parece, o
importante era permanecer na escola.
No 1º ano do Ensino Médio, em 1994, Mariana continuou estudando na Escola Estadual
Dr. Garcia de Lima. Ela reclama que teve dificuldade na disciplina de Física, devido à
metodologia utilizada pelo professor. Apesar das dificuldades, ela não foi reprovada nessa
disciplina. Mariana comenta: “O 1º ano foi razoável, porque foi um período que eu tive aula de
Física; embora tivesse uma ótima relação com o professor de Física eu acho que ele não tinha
uma boa didática, sabe. Eu não conseguia assim entender bem a matéria”. Mariana comenta que
também teve dificuldades em Química, chegando a ficar em dependência nessa disciplina. Porém,
ela só foi informada dessa dependência quando já estava no último ano do Ensino Médio.
Somente em 1998, depois já concluído o Ensino Médio, Mariana pagou a dependência em
Química na Escola Estadual São José, na cidade de Barroso.
No 2º ano, em 1995, Mariana decidiu mudar-se para a Escola Estadual Cônego Osvaldo
Lustosa, com o objetivo de cursar o Magistério, já que o núcleo das escolas do Magistério mudou
para esta escola. Mariana explica:
Então, o 2º grau eu estudei um pouco no Garcia e estudei o restante no
Estadual, porque eu estava fazendo Magistério, eu tinha que optar no 2º
ano se eu queria fazer o científico ou Magistério, aí eu quis fazer o
Magistério e aí o núcleo em São João del-Rei das escolas do Magistério...
então passou lá para o estadual Cônego Oswaldo Lustosa, e aí a gente foi
transferido pra lá.
No 2º e 3º ano Mariana não encontrou dificuldades nos conteúdos escolares e teve um
bom desempenho escolar.
Sobre a experiência de morar na zona rural e estudar na zona urbana, Mariana comenta
que no 2º ano, ela percebeu a diferença de tratamento entre as colegas de São Miguel do Cajuru.
Alguns chegaram a ser apelidadas. Ela relata: “Eu notava os meninos de São João del-Rei rindo,
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fazendo deboche dos meninos que moravam na zona rural. No 2º ano tinha um menino do Cedro,
próximo de Cajuru, que foi estudar na minha sala. Lembro dos meninos rindo e debochando
dele.”
Mariana casou-se quando estava no final do 3º ano, no ano de 1996, faltando apenas um
mês para completar 18 anos. Logo mudou-se para Dores de Campo e começou a lecionar lá.
Pouco tempo depois, em 1997, teve sua primeira filha. Mariana prestou vestibular para
Administração na UFSJ. Porém, ela perdeu o último dia de prova. A família de Mariana não
comentava se queria que ela fizesse curso superior. A maior preocupação da família era que ela
chega-se até o 3º ano do Ensino Médio. Para os pais de Mariana isso significava o dever
cumprido da família, “parece que se eu chegasse até o 3º ano do Ensino Médio tinham cumprido
a tarefa da família.” No ano de 2001, Mariana novamente tentou o vestibular na UFSJ e utilizou
as notas obtidas no Enem, e dessa vez foi aprovada no curso de Pedagogia.
Mariana prestou dois vestibulares na UFSJ; segundo ela, “Eu não pretendia morar em
outra cidade e não tentei a particular porque eu não acreditava na faculdade particular que tinha
em São João del-Rei.” Ela escolheu o curso de Pedagogia por ter feito o Magistério e já trabalhar
na área, “Primeiro por eu já estar atuando, eu já tinha feito o Magistério, já tava trabalhando,
então, logo que eu mudei para Dores, não demorou muito eu comecei a dar aula.” Mariana alega
ter interesse por outras áreas e conta que teve dúvidas quanto à escolha do curso, motivos esses
que a levaram a prestar o vestibular para o curso de Administração. Segundo ela,
Eu sempre gostei da área da Pedagogia e não necessariamente você tem
que dar aula. Você tem que lecionar e tem muitas outras coisas para você
fazer. Eu gosto muito de dar aula, mas eu também gosto de fazer outras
coisas. Eu já tive vontade, por exemplo, em outras áreas, eu já tive
vontade de fazer Psicologia. Minha primeira intenção era Administração,
entendeu? Então eu acho que um pouco de vontade de fazer outras coisas
e um pouco assim de falta de norteamento mesmo, que a gente tem no
início, não é, de ficar assim em dúvida do que faz, o que a gente vai
tentar.
Quando começou na Universidade, Mariana relata que sua vida tomou um rumo completamente diferente. Todos os dias ela trabalhava em dois horários e viajava de Dores a São João
del-Rei, onde cursou a universidade. Nesta época, também já tinha sua primeira filha. Devido a
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essas e outras circunstâncias, tal como a falta de um computador, ela afirma não poder ter se dedicado aos estudos durante a graduação. Esse momento ela descreve da seguinte forma:
Nessa época eu não tinha computador e usava o da universidade. Nessa
época, geralmente eu não tinha tempo pra estudar para as provas, então,
por exemplo, assim... eu sempre matava alguma aula pra poder estudar
pra outra prova, vinha estudando no ônibus, mas eu estudava pouco, porque eu não tinha tempo mesmo. Então eu usava o computador da Universidade e quando os trabalhos eram maiores eu tinha uma pessoa que digitava pra mim. Então eu escrevia tudo, fazia tudo e essa pessoa digitava.
ÁVILA (2010, p.179), em sua pesquisa sobre Trajetórias e Estratégias escolares de mulheres de camadas populares que vivenciam uma tríplice jornada diária: Trabalho remunerado,
trabalho doméstico e estudos, observou que a escassez de tempo é apontada pelas mulheres como
uma das principais categorias de impedimento para um melhor desempenho escolar. A concomitância das três dimensões de trabalho no cotidiano dessas mulheres as impede de terem um espaço-tempo próprio e exclusivo para os estudos, nas conclusões de Ávila.
Mariana sempre teve uma relação boa com os colegas. Afirma que sempre teve um
grupinho que fazia os trabalhos juntos: “Sabe aquela... como diz os professores... aquela famosa
panelinha, não é, aquelas pessoas que agente tem mais afinidade, que acaba fazendo os trabalhos,
acaba fazendo as atividades em grupo mesmo dentro da sala, a gente acaba fazendo com essas
pessoas?”.
Já no Ensino Superior, Mariana separou-se de seu marido. Na metade do curso, deixou o
emprego de cargo efetivo, de professora das Séries Iniciais em Barroso e Dores de Campo, e foi
morar em São João del-Rei. Enfrentou dificuldades físicas e emocionais no momento da
graduação, como comenta: “Um pouco de dificuldade física, em consequência do emocional, foi
no período que eu me separei, não é, então um período um pouco turbulento, várias questões
mudaram, questões financeiras, questões sociais, tudo muda na vida, a estrutura familiar a
estrutura da pessoa, tudo modifica.”
O desempenho de Mariana no Ensino Superior, em algumas matérias, foi bom: “Na
Universidade eu tinha uma relação com alguns conteúdos muito boa.“ Porém ela reclama da falta
de tempo para dedicar-se aos estudos: ‘‘Eu vinha estudando no ônibus, mas eu estudava pouco
porque eu não tinha tempo mesmo. ’’
Quando no Ensino Superior, Mariana resolveu mudar-se para São João del-Rei em 2004.
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Mas mesmo nesse período seu tempo de dedicação aos estudos continuou comprometido, pois ela
era professora das Series Iniciais na Escola Estadual Maria Tereza e engravidou de seu segundo
filho. Em decorrência da falta de tempo atrasou o curso em um período para a entrega da
monografia, que tinha como tema as trajetórias escolares de professoras que participaram do
Projeto Veredas.
Mariana atualmente está morando em São Miguel do Cajuru e cuida de seus três filhos,
inclusive um bebê de 8 meses. Ela prestou concurso para prefeitura de São João del-Rei no ano
de 2009, conseguiu ser classificada e está à espera da convocação.
Após o relato da história social e escolar de Mariana, resta interpretar os traços gerais que
constituem, de maneira relacional e interdependente, a configuração singular que possibilitou
esse percurso escolar atípico para uma jovem proveniente do meio rural.

3.1 Os traços de configuração singular
Agora que conheço Mariana e sua trajetória social e escolar, cabe tecer os fios
interpretativos que permitirão compreender a configuração singular constituidora desse percurso.
Na trajetória em estudo, a mãe de Mariana assumiu a gestão da escolarização da filha. A
convivência entre a filha e mãe professora das Séries Iniciais parece ter sido crucial para a
constituição desse percurso. As ações escolares de sua mãe traduziram-se na organização das
condições materiais para que Mariana pudesse estudar. Como mostrei, a constituição de seu
percurso contou com um contexto familiar favorável. Isso pode ser evidenciado através das ações
da família no momento da mudança de localidade, momento no qual os pais se esforçaram
bastante para que Mariana continuasse os estudos. O caso de Mariana guarda semelhanças com o
de Camila, investigado por Silva (2009), porque ambos os casos contaram com fortes ações
familiares na constituição de seus percursos escolares.

A trajetória escolar de sucesso desenvolvida por Mariana constituiu-se na existência de
um desejo familiar de escolarização prolongada, mesmo que isso não significasse o acesso ao
Ensino Superior. Desejo de sua mãe, única pessoa da família que conseguiu completar o Ensino
Fundamental, que desenvolveu um sistemático investimento material, moral e pedagógico na
causa escolar da filha, sob a aprovação do pai, porém as ações escolares foram unicamente
realizadas pela mãe, embora contasse com a boa vontade escolar da filha.
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As ações escolares da mãe de Mariana traduziram-se em práticas, como a alfabetização de
Mariana antes que ela fosse para a pré-escola, na cobrança das tarefas escolares, na escolha de
uma escola particular, organização das condições materiais para os estudos dentre outras.
Entretanto, ainda que a mãe de Mariana fosse professora, suas ações não se traduziram em
práticas socializadoras, tais como orientações diárias para a realização das tarefas escolares de
Mariana, organização de horários para os estudos, controle sobre as saídas e amizades ou mesmo
a compreensão da importância de outros investimentos em outros cursos, como de computação e
Inglês, acompanhamento estreito na escolaridade da filha, tanto na escola, como fora dela;
assiduidade às reuniões convocadas pela escola; controle do tempo de exposição à televisão,
entendido como “tempo perdido”, dentre outras. Os dados obtidos não revelaram práticas
familiares de participação especifica e intencional na educação escolar de Mariana num grau e
frequência necessários que se pudessem identificá -las como mobilização escolar familiar
VIANNA, 2000, p.53).
O desejo familiar de escolarização incorporado por Mariana tem partes cujas ações
familiares na constituição de seu percurso se fizeram sentir nas disposições de disciplina,
conformismo às regras da escola e às regras morais estabelecidas pela mãe. Parece ter contribuído
para a gênese dessas disposições o temperamento autoconfiante da estudante, sua relação
cognitiva favorável com o saber e a escola. A trajetória escolar de Mariana não ocorreu de forma
fluente em decorrência de sua vida pessoal. Ela casou-se com apenas 17 anos e começou a
trabalhar antes de ingressar num curso superior, fato que comprometeu sua dedicação nos
estudos.
Apesar do relativo capital escolar disponível na família de Mariana, não se pode esquecer
do fato de que sua mãe foi professora. Tal ocupação possibilitou evidenciar a existência de um
desejo familiar de escolarização da filha, idealizado pela mãe, sem que isso significasse, todavia,
seu acesso ao Ensino Superior de forma imediata, após o Ensino Médio.
A posse de um diploma de curso superior propiciou possibilidades na ocupação do mundo
do trabalho por esta estudante. Ela está em cadastro reserva em um concurso que prestou para
prefeitura de São João del-Rei e aguarda ser convocada. Sobre sua experiência profissional,
Mariana já trabalhou como professora das Séries Iniciais em Dores de Campos, mas devido à sua
separação mudou-se para São João del-Rei, onde conseguiu um contrato, também como
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professora das Séries Iniciais. Em São Miguel do Cajuru, onde mora desde 2010, aguarda uma
vaga de professora e assume os cuidados diários de uma casa de família.
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CAPÍTULO IV
ISABELA: UMA TRAJETÓRIA MARCADA PELA DETERMINAÇÃO
Isabela é nascida em São Miguel do Cajuru. Formou-se em Enfermagem pelo Instituto de
Ensino Superior Presidente Tancredo Neves (IPTAN) e no momento da entrevista estava com 28
anos e trabalha como Enfermeira na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) em São João del- Rei
e também como Enfermeira na Secretaria Municipal da Saúde em São João del-Rei.
A entrevista com Isabela foi realizada às 20 horas e 30 minutos em casa de sua sogra.
Durante a entrevista, a sogra de Isabela ficou tomando conta de sua filha de 4 anos para que
pudéssemos trabalhar. Isabela achou melhor esse horário, pois trabalha durante o dia na
Secretaria de Saúde de São João del-Rei e à noite dá plantão na Unidade de Pronto Atendimento
(UPA).
Sua avó materna, já falecida, era proveniente da zona rural do município de Piedade do
Rio Grande, cidade do Estado de Minas Gerais. O avô era proveniente de São Miguel do Cajuru.
Eles viviam da plantação de subsistência e da criação, compra e venda de gado. O seu avô
materno era alfabetizado, mas não chegou a frequentar uma escola formal. Sua avó também era
alfabetizada, sem frequentar uma escola formal, o que aprendeu foi com sua mãe. Eles tiveram
nove filhos, e todos estudaram até a 4ª série. Quanto aos netos, três chegaram ao Ensino Superior
nos cursos de Pedagogia e Enfermagem.
Os avós paternos de Isabela já faleceram. São provenientes de São Miguel do Cajuru. O
avô desenvolvia como atividade econômica o comércio de gado, enquanto sua avó cuidava dos
afazeres domésticos. Eles tiveram sete filhos homens, porém dois faleceram ainda jovens.
Nenhum de seus tios, tanto do ramo materno quanto paterno, conseguiram ingressar no Ensino
Superior. Quanto aos netos, apenas duas chegaram ao Ensino Superior nos cursos de Enfermagem
e Pedagogia.
O pai de Isabela nasceu na zona rural e sempre ajudou seus avós nos trabalhos do campo.
Mesmo dispondo de pouco tempo, estudava em uma escola no distrito de São Miguel do Cajuru,
Ribeirão do Chaves, onde ele concluiu a 4ª série. Depois foi estudar em uma escola em Madre de
Deus de Minas, onde estudou até a 7ª série. Como o pai de Isabela tinha que trabalhar na roça, em
serviços como capinar, arrancar feijão, ele não conseguiu continuar na escola e acabou desistindo.
Sua mãe é proveniente de São Miguel do Cajuru e estudou até a 3ª série. Ela tinha que caminhar
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uma hora e meia por dia para ir à escola. Sempre trabalhou em casa, dedicando seu tempo para
cuidar dos seus três filhos.
Isabela é considerada, desde a pré-escola (onde entrou com 6 anos de idade), como uma
criança “bem adaptada”. Assim ela comenta: “Quando eu estudava na pré-escola, o que mais me
marcou foram os desenhos e as brincadeiras. Penso que me saia bem nas atividades”.
Nessa fase escolar, Isabela comenta: “Meu pai contava história para eu dormir. Eu
costumava pegar livros da escola quando tinha, mas ninguém me incentivava... nada não”. Em
relação às condições culturais, em um primeiro momento, parece que o leque de práticas de
leitura e escrita era fraco.
Isabela estudou as Séries Iniciais em São Miguel do Cajuru, na Escola Estadual de
Arcângelo. Não teve qualquer reprovação.

Ela declara: “Não fui reprovada, e minha mãe

acompanhava as tarefas no que ela podia ajudar. Eu lembro raramente de algumas coisas que ela
me ajudava, mas não era sempre não.” Podemos perceber que a ajuda que os pais possam dar
para fazer os deveres de casa é bastante limitada. Tal atitude pode ter sido em decorrência do
baixo capital escolar de seus pais e o modo de vida rural que, pelas condições de trabalho,
acarreta cansaço físico.
Isabela era considerada uma “boa aluna”. Destaco que ela chegou a estudar em regime
multisseriado, sistema no qual uma professora atende a duas séries concomitantemente, na 2ª
série. Sobre essa fase escolar Isabela conta:
Eu estudei naquele regime de duas séries em que a professora tinha que se
dividir. Foi tranquilo, eram poucos alunos. E a professora tentava dar
atenção, só que ela não conseguia. Às vezes a gente terminava as
atividades, só que tinha que ficar esperando terminar... a outra parte da
outra turma, porque ela tinha que dividir o tempo.
Na 5ª série ela continuou morando em São Miguel do Cajuru e passou a estudar em São
João del-Rei, na Escola Estadual José da Costa Rodrigues. De modo geral, a mãe de Isabela é que
ficava encarregada da escolaridade da filha, e se incumbia também da escolha do seu estabelecimento escolar. No que concerne à escolha da escola, Isabela argumenta: “Eu fui estudar nessa
escola porque ela era pública e de fácil acesso, localizada no centro, tinha vaga disponível e era
uma escola que a minha mãe pesquisou e que enquadrava nos critérios que ela exigia.” A escolha
do estabelecimento escolar expressou atenção dada pela mãe de Isabela à escolaridade da filha,
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embora ela não dispusesse de capital cultural para conduzir escolhas, neste caso do capital de
informações sobre o funcionamento do sistema de ensino, conforme indica Nogueira (1998). Não
é menos verdade que a mãe de Isabela parece ter conseguido fugir a esses determinismos sociais.
Segundo Van Zanten (2005) a proximidade, influências recíprocas e interdependência
entre as instituições escolares pesam sobre as estratégias de escolhas de estabelecimentos de
ensino empreendidas pelas famílias e interdependência competitiva. As escolas públicas e
particulares de São João del-Rei, ocupam posições diferenciadas na hierarquia local, as quais
estão relacionadas “às características de seu entorno social e institucional” (VAN ZANTEN,
2005, p. 568).
Van Zanten (2005) usa a noção de interdependência competitiva para indicar que um
estabelecimento de ensino é diretamente afetado pelas práticas de outros, seus vizinhos e de
mesmo nível, isto é, entre eles há influências recíprocas.
Sobre a experiência de morar na zona rural e estudar na zona urbana, por sua vez, Isabela
teve que lidar com uma situação adversa que parece ter sido desafiadora, levando-a a enfrentá-la
de forma afirmativa. Isabela afirma: “Tinha o deboche dos colegas, mas influenciou de forma
positiva, pois quando eles ficavam debochando que eu era da zona rural, era da roça, eu tinha
como objetivo provar para eles que eu podia ser da roça, mas não era menos do que eles.”
Isabela contou com o benefício do transporte escolar de São Miguel do Cajuru até São
João del-Rei para continuar estudando. Ela acordava todos os dias às 5 horas da manhã para ir
para o ponto, pois o transporte saía às 5 horas 45 minutos da manhã e retornava às 13 horas.
Sobre o transporte escolar, Isabela relata:
Eu acordava muito cedo. O transporte era muito apertado, pois era muita
gente e pouco espaço. Eu como sempre fui pequenininha, sempre
sobrava, às vezes tinha que ir até em pé. Como acordava muito cedo
chegava em casa tarde e ficava com fome, pois não tinha dinheiro para
ficar com regalias de lanches ou coisas do deste tipo.
Sobre seu desenvolvimento, Isabela comenta: “A diretora chamou minha mãe e me
elogiou por ser a melhor aluna de todas as 5.ª séries do colégio”. Na 6ª série, a mãe de Isabela
resolveu transferir a filha para a escola Escola Estadual Maria Tereza, considerada umas das
melhores escolas públicas da cidade, ao contrário da escola na qual Isabela estudava. Isabela
relata que encontrou dificuldades nas disciplinas nessa nova escola. Sobre essa mudança de
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estabelecimento escolar, ela explica: “Minha mãe falava que a escola Maria Teresa era uma das
melhores escolas da cidade, então ela correu atrás, conseguiu uma vaga e me transferiu. Nessa
escola eu tive mais dificuldade, bem mais dificuldade, mas não me recordo em quais matérias.”
Isabela comenta que tinha pouco tempo para se dedicar aos estudos, pois, além de viajar
todos os dias para São João del-Rei, ela trabalhava. Na 6ª série, depois da aula, Isabela começou a
comprar picolés em São João del-Rei e levá-los para vender em São Miguel do Cajuru, mas ela
os vendia até para os colegas do transporte. Ela escondia as caixas de isopor que usava para
transportar os picolés atrás do monumento que havia perto da escola em que estudava, já que não
queria ser vista, principalmente pelos seus colegas de classe, transportando os picolés. Sobre sua
dedicação aos estudos ela comenta: “Nunca fui de estudar muito, pois tinha que trabalhar, é que
eu vendia picolé.”
Na 7ª série, Isabela continuou estudando na Escola Estadual Maria Tereza. Diz ela: “Na
7ª série, o que mais me marcou foi a dificuldade em Física”. Seus pais acompanharam as reuniões
escolares até o momento em que ela estudava na zona rural. Ela comenta: “Como morávamos na
zona rural, era difícil para os meus pais irem às reuniões em São João del-Rei. Eles frequentaram
as reuniões só na roça, depois em São João del-Rei eles perguntavam por telefone, às vezes não
tinham nem condições, não iam a nenhum evento, feira cultural... nada!”
A mãe de Isabela acompanhava o desempenho da filha a partir das notas obtidas. Isabela
afirma: “Ela acompanhava através de boletim ou então ligava e perguntava. E quando eles iam
até São João del-Rei eles passavam para conversar com a diretora, de forma informal, pra ver o
que estava acontecendo”.
Os pais de Isabela exerciam uma ação educativa essencialmente na escolha da escola, no
acompanhamento assistemático e cobrança de notas. Na configuração familiar descrita, o pai não
se preocupava em gerenciar a escolaridade da filha. O investimento do pai é bem fraco; com isso,
no seio dessa configuração familiar, as condições culturais e econômicas de Isabela estavam
relativamente instaladas na sua trajetória escolar. Isabela reclama:
Meu pai era fazendeiro, pois tinha muita terra, porque ele comprava e
também herdou. Sobre dinheiro, a preocupação dele era aumentar as
propriedades e contribuía estritamente com o necessário para comprar
tênis, roupas, alimentação. Eu comecei a vender picolé na 6ª série e eu
vendia picolé para custear meus estudos.
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O pai não tomava nenhuma atitude especial na escolarização da filha. Estamos, portanto,
diante de um caso de aluno que consegue manter o papel de “aluno” mesmo precisando se ocupar
com outras atividades.
Na 8ª série Isabela ficou entusiasmada com a formatura. Ela diz: “O que mais me marcou
na 8ª série foi a formatura. A empolgação de estar indo para o Ensino Médio e ter passado por
todas as séries sem qualquer reprovação ou dependências.”
No 1º ano, Isabela passou a estudar na Escola Estadual Cônego Osvaldo Lustosa porque a
escola Estadual Maria Tereza não oferecia o Ensino Médio. Ela foi estudar nessa escola por
influencia da mãe. Isabela comenta: “Eu fui estudar nessa escola porque terminou as séries na
escola onde eu estudava, e essa Escola Estadual era, pela pesquisa que ela fez, uma das melhores
escolas públicas que tinha.” Isabela

não

sentiu

a

mudança

de

escola

e

teve

bom

desenvolvimento. Sobre essa escola, ela relata: “Nessa escola foi bom, o primeiro ano foi muito
bom. Os colegas eram todos diferentes e uma nova turma.”
No 2º ano do Ensino Médio, Isabela encontrou dificuldades em algumas matérias, como
Química e Literatura. Isabela diz: “No segundo ano foi mais difícil. Começaram a introduzir as
literaturas. Eu também achei difícil a Química.” Isabela não estudava muito e quando estudava
ela procurava se dedicar as matérias em que tinha mais dificuldade. Ela esclarece: “Eu estudava
mais para matérias que eu tinha mais dificuldade, as outras eu não estudava muito não.”
No 3º ano, Isabela continuou estudando na Escola Estadual Cônego Osvaldo Lustosa, e
sua mãe a matriculou no curso de Habilitação Profissional de Técnico em Ensino Normal –
Magistério de 1º Grau (1ª a 4ª série), à noite, no Sistema Integrado de Ensino EspecializadoSIEES. Esse curso à noite era particular. Mesmo conseguindo desconto os pais de Isabela
pediram para que ela trabalhasse.

Isabela relata: “Eu trabalhei rancando feijão para os

plantadores em Cajuru, para ajudar com o pagamento do curso técnico de Magistério.”
Isabela acordava às 5 horas para ir a São João del-Rei, e esse foi um período difícil em
sua trajetória escolar já que ela relata ficar muito cansada. Durante o dia, ela ficava em casa de
um primo de sua mãe, pois não tinha onde morar em São João del-Rei. Isabela declara:
O 3º ano foi puxado, foi muito apertado. Porque minha mãe resolveu me
matricular no Magistério e era o último ano que tinha a oportunidade para
se professora. Então ela me matriculou à noite, no Magistério e durante o
dia no Estadual. E como eu não tinha onde morar em São João del-Rei,
ainda tinha que ir e voltar e chegava meia-noite em Cajuru e tinha que
acordar às 5 horas no outro dia.
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Em 2000, o prefeito também passou a oferecer o transporte escolar até São João del-Rei à
noite para os alunos fora da idade regular. O objetivo era fazer com estes alunos completassem o
Ensino Fundamental e Médio. Isabela utilizou esse transporte para cursar o Magistério. Assim,
tinha que se dedicar, ao mesmo tempo, ao 3º ano do Ensino Médio e ao curso de Magistério. As
notas de Isabela não foram boas, pois tinha que fracionar o tempo para se dedicar aos estudos e
ainda precisava fazer o estágio exigido no curso Magistério. Isabela afirma: “A Matemática foi
difícil, muito apertado e foi a disciplina que eu encontrei mais dificuldades. As notas no 3º ano
não foram boas, porque eu tinha pouco tempo e ainda tinha que fazer estágio. Eu tinha
dificuldade de concentrar, porque eu dormia muito pouco.”
A cobrança dos pais de Isabela para que ela tivesse aprovação no 3º ano foi grande, pois
para obter o diploma de Magistério ela teria que ter o diploma do Ensino Médio. Ela desabafa:
“Se eu não concluísse o curso de 3º ano naquele ano eu perdia o curso de Magistério. Foi muita
pressão. Mas deu certo.”
Nessa fase, Isabela reclama das dificuldades financeiras que enfrentou. Segundo ela,
A falta de dinheiro me marcou no 3º ano, porque como eu tava estudando
durante o dia e à noite, eu não tinha mais como trabalhar para conseguir o
meu dinheiro. Então passei até fome! Eu não recebia dinheiro para o
lanche e chegava 6 horas da manhã no Estadual, almoçava na casa de um
parente e saía para fazer estágio nas escolas. À noite saía para o outro
colégio para fazer o Magistério. Então, 6 horas era a última refeição que
eu fazia, Não tinha dinheiro para comprar lanche na hora do intervalo. Via
os outros comprando e eu não tinha nenhum real.
Ao concluir o Ensino Médio, Isabela prestou vestibular para Administração. Como foi
reprovada, continuou morando em São Miguel do Cajuru. Em seguida, mudou-se para São João
del-Rei para trabalhar como acompanhante de um senhor de 90 anos de idade, na casa de um
primo de sua mãe. Ela também ajudava nos serviços domésticos e recebia uma quantia simbólica
pelo seu trabalho. Porém, Isabela achava que compensava, pois ela via a possibilidade de
continuar estudando e não teria que pagar aluguel e alimentação. Durante um ano, ela ficou sem
estudar. A propósito, diz ela:
Eu mudei para cuidar do pai de um primo que era um senhor idoso.
Tomava conta dele à noite. Recebia uma quantia bem simbólica,
trabalhava todas as noites sem dormir e ganhava tipo uns 100 reais hoje.
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Eu ainda fazia serviços domésticos e tinha que trabalhar à tarde numa
lojinha de artigos esotéricos da neta desse senhor idoso e não recebia nada
pelo trabalho. Eu achava que compensava, mesmo ganhando esse baixo
salário, pois pelo menos ali eu tinha a possibilidade de fazer algo mais
que o Cajuru não me proporcionava. Eu não queria mais morar em Cajuru
e aproveitei a oportunidade. O salário era pouco, mas pra mim era muito
porque eu nunca tive dinheiro algum nunca, tive incentivo nenhum e pelo
menos já dava pra eu me manter.
Nesse período Isabela decidiu ingressar em um cursinho, com o objetivo de se qualificar
para os vestibulares nos quais pretendia concorrer. Para isso, ela fez economias , para custear as
despesas contou com um pequeno desconto na mensalidade do cursinho. Isabela comenta: “Eu fiz
cursinho no Pitágoras. Eu tentei desconto no cursinho, ganhei um desconto, mas não era muito
porque era eu quem pagava o cursinho.”
No ano seguinte, Isabela continuou no mesmo cursinho. Ela ainda trabalhava à tarde
naquela loja de artigos esotéricos e, como a loja tinha pouco movimento, nos horários vagos ela
se dedicava aos estudos. No final do ano, Isabela prestou vestibular novamente para
Administração na UFSJ e ficou como excedente. Ela comenta que escolheu Administração
porque achava o curso interessante. Isabela diz: “Eu tentei vestibular para Administração porque
eu achava bonito.”
O terceiro vestibular de Isabela foi feito para Zootecnia, na Universidade Federal de
Lavras (UFLA), mas ela foi reprovada. Isabela decidiu tentar vestibular para Zootecnia por ser
um curso relacionado com Veterinária. Como ela é proveniente do meio rural, se interessa por
discussões relacionadas a esse tema. A escolha dessa instituição se deu pelo fato de Isabela ter um
tio que residia em Lavras. Então, ela ficou hospedada em casa deste parente, economizando
assim, despesas com hotel e alimentação. Isabela esclarece: “Eu tentei a UFLA porque achei
interessante Zootecnia. Fiquei na casa de um parente, tio da minha mãe. O fato de ter parentes
facilitou para mim porque eu não ia ter condição de pagar hotel, estadia lá.” Neste mesmo ano
Isabela tentou também vestibular na UFSJ, porém foi reprovada.
Em 2005, Isabela mudou do cursinho Pré -Vestibular Pitágoras para o Pré- Vestibular
Comunitário Dom Bosco, praticamente gratuito e voltado para estudantes de baixa renda e
começou uma fase mais séria nos estudos. Ela resolveu fazer o Exame nNcional do Ensino Médio
(ENEM) e conseguiu um aproveitamento de mais de 90% na redação. Neste ano, ela tentou
vestibular para Pedagogia na UFSJ e Administração pelo PROUNI na UNIPAC, sendo aprovada
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nos dois vestibulares. Para falar dessa fase na trajetória escolar de Isabela, esclareço sobre
PROUNI, que é um programa criado em 2004, pela Lei nº 11.096/2005 e tem como finalidade a
concessão de bolsas de estudos integrais e parciais a estudantes de cursos de graduação e de
cursos sequenciais de formação específica, em instituições privadas de educação superior. Nesse
período Isabela conseguiu emprego na prefeitura de São João del-Rei como Agente Comunitário
de Saúde no controle da dengue.
Isabela se inscreveu no PROUNI nos cursos de Enfermagem, como primeira opção, e
Administração, como segunda opção, pelo beneficio PROUNI, na UNIPAC. No entanto, pela
nota que obteve no ENEM, conseguiu aprovação em Administração. Ela esclarece:
Eu optei na verdade por um monte de curso. Primeiro eu tentei
Enfermagem, só que a minha nota de corte não foi suficiente. Escolhi
Administração porque eu gosto da área administrativa. Ai eu optei por
ela, mas aí eu consegui. Pedagogia eu não escolhi, apesar de ser na
Federal, porque eu não gosto de dar aula.
Isabela decidiu cursar Administração no IPTAN porque se interessava mais pela área
administrativa do que de licenciatura. Ela também conseguiu aprovação no vestibular em
Odontologia na Newton Paiva, pelo beneficio do PROUNI. No entanto, Isabela engravidou e
precisaria dedicar cuidados ao bebê; por isso, como namorava havia sete anos, decidiu-se casar e
seria inviável uma mudança de cidade nesta fase de sua vida. “Eu não fui porque eu engravidei e
casei.” Quando Isabela se casou, ela estava no 1º período de Administração no IPTAN. Logo
depois, utilizando-se do benefício do PROUNI, conseguiu se transferir para o curso de
Enfermagem, pois se interessava mais pela área de saúde, na qual já vinha atuando.
O início da Graduação de Isabela foi marcado pela falta de dedicação aos estudos. Ela
fala: “Nos primeiros períodos parece que a gente não caiu na realidade da responsabilidade que é.
Os dois primeiros períodos foram bem irresponsáveis. Mas no final foi bastante proveitoso, me
dediquei bastante, gostei muito do curso.” O desempenho de Isabela no Ensino Superior, no geral
foi bom. Isabela comenta: “Tive dificuldades em algumas matérias, Bioquímica, normal, eu e
muitas pessoas.” Isabela reclama da falta de tempo para dedicar-se aos estudos: “Não tinha muito
tempo, cuidava de filho, trabalhava... porque eu nunca deixei de trabalhar e cuidar de casa”.
No inicio do curso, Isabela trabalhava como secretária no Centro de Atenção Psicossocial
(CAPS), depois foi trabalhar meio expediente em loja de roupas. Segundo ela, “No 5º ou 6º
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período eu fui trabalhar em uma loja. Isabela destaca que tinha uma moto, que facilitou sua
locomoção durante o curso, pois ela ia até sua casa todos os dias, até o 3º período do curso, nos
intervalos, para amamentar sua filha, que ficava sob os cuidados de sua sogra.”.
Por volta do 7º período, Isabela participou de um processo seletivo para voltar a trabalhar
novamente, como Agente Comunitário de Saúde no controle da dengue e foi aprovada. Contudo,
surgiu uma vaga para remanejamento de cargo, e logo ela foi trabalhar como secretária, no
Laboratório Municipal de Epidemiologia. Isabela diz: “Consegui passar no processo seletivo, aí
dentre os contratos eu fui trabalhar como auxiliar no laboratório.”
Isabela teve uma boa relação com os colegas e professores da faculdade. Ela fala: “eu
sempre tive boa relação com os colegas e com os professores também.” A reação da família de
Isabela foi positiva com relação à sua aprovação no vestibular. “Eles ficaram muito felizes e
bastante satisfeitos.”
Quando se formou, Isabela foi trabalhar como Enfermeira na Secretaria de Saúde. No ano
seguinte, começou a atuar como Enfermeira à noite, no Pronto Socorro, na UPA. Atualmente
Isabela ocupa esses dois cargos.
A mobilização de Isabela no decorrer de sua trajetória foi marcada por lutas e conquistas.
Durante a entrevista Isabela cita sua irmã mais velha, que a inspirou no decorrer de sua trajetória
e que, segundo ela, “foi significativa na minha trajetória.” Isabela comenta: “Porque ela era
bastante persistente, estudava muito, se dedicava muito, reclamava quando eu matava aula. E de
certa forma, ela me controlava.”
Isabela cita sua irmã mais velha e fala da importância dela em sua trajetória escolar,
principalmente no cursinho pré- vestibular, pois elas eram da mesma sala. Isabela matava aula
para frequentar festas com grupinhos da sala. Sua irmã sempre procurou orientá-la no sentido de
se dedicar mais aos estudos. Diz ela que “Até o Ensino Médio foi tranquilo, mas quando fomos
fazer cursinho, eu só queria festa, e minha irmã brigava comigo.” Elas prestaram vestibular, mas
apenas a irmã foi aprovada em Pedagogia na UFSJ. Então, a fim de se dedicar mais aos estudos,
Isabela passou a estudar no cursinho comunitário Dom Bosco. Ela relata: “Quando ela passou no
vestibular e eu não, eu pensei e vi que ela estava certa. Então, eu decidi por um cursinho onde as
pessoas eram mais responsáveis. Foi aí que eu criei responsabilidade e estudei bastante.”
O grau de intencionalidade nas condutas familiares, assim como o grau de investimento
familiar, especificamente voltados para a escolaridade, estavam mais centrados na escolha do
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estabelecimento escolar efetuada pela mãe e na cobrança de notas.
Alguns pais podem, portanto, ter uma elevada expectativa escolar para seu filho e, com
isso, controlar sua escolaridade, acompanhando-a e conhecendo-a em detalhes, fiscalizando e
corrigindo as tarefas, fazendo estudar durante as férias com material comprado para essa
finalidade, encontrando-se regularmente com os professores, sancionando ou demonstrando seu
descontentamento quando os resultados escolares parecem insatisfatórios etc. Mas a rentabilidade
escolar desses comportamentos de investimento varia conforme a configuração considerada.
Para os pais de Isabela, se ela chegasse até o Ensino Médio, a sua tarefa estava cumprida.
Ela afirma: “Eles imaginavam que a faculdade era um pouco irreal para nosso mundinho”. Sua
mãe tinha expectativas de que a filha se casasse cedo. Isabela afirma: “Minha mãe cobrava
casamento desde quando eu me tornei adolescente.”
O que se entende nessa configuração familiar é que o pai de Isabela se mostrou pouco
interessado na escolaridade da filha. O acompanhamento da mãe se dava pelas notas do boletim,
caso estivessem na média, a tarefa parecia estar cumprida. O caso de Isabela é o exemplo de
sucesso escolar numa configuração familiar que em relação aos critérios sociológicos
habitualmente considerados (os sentidos atribuídos pelas famílias dos estudantes na trajetória
escolar deles, profissão do pai, condições econômicas favoráveis, ausência de capital escolar) que
parece preparar eficazmente para bons desempenhos escolares não estavam instalados.
Os pais de Isabela não tinham uma elevada expectativa com relação à escolaridade da
filha, e por isso não controlavam a sua escolaridade, não acompanhando-a e nem conhecendo-a
em detalhes, não fiscalizavam as tarefas, encontrando-se regularmente com os professores,
sancionando ou demonstrando seu descontentamento quando os resultados escolares pareciam
insatisfatórios no boletim.
Enfim, em outras condições materiais e culturais e outras configurações familiares, alguns
pais podem, a partir às vezes de um pequeno capital escolar, cuidar da escolaridade da criança
como que para fazê-la chegar a um rendimento máximo (LAHIRE, 1997, p.258).

4.1 Os traços de configuração singular
Agora que conheço Isabela e sua trajetória social e escolar, cumpre tecer os fios
interpretativos que permitiram compreender a configuração singular constituidora desse percurso:
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A trajetória escolar de Isabela não se deu com fluência, linearidade e continuidade, e o seu
ingresso no Ensino Superior aconteceu com rupturas. Sua constituição, como vimos, contou com
as ações da família e, posteriormente, após o Ensino Médio, desta estudante.
As ações de Isabela em relação à sua escolarização se deram prioritariamente no plano da
moral e se traduziram em disposições favoráveis de disciplina, determinação, perseverança,
obediência às regras da escola, aplicação nos estudos e seriedade na condução das tarefas
escolares, disposições conciliadas com a ética do trabalho que impera no interior da família.
Associa-se a isso a mudança para São João del-Rei, a fim de frequentar o cursinho Pré Vestibular.
Souza (2009) aponta a família como terreno social indispensável na análise do que tornou
possível a construção de trajetórias escolares improváveis. No entanto, após reconstruir a
trajetória escolar desta estudante, evidenciou-se, a meu ver, um contexto familiar que não
demonstra compreender o processo complexo de permanência na escola.
Não se pode perceber nas ações da família de Isabela um projeto de escolarização da
filha. Os filhos foram matriculados na escola, mas não houve da parte de sua família ações
orquestradas que favorecessem a permanência deles no sistema escolar, ainda que consideremos a
liberação da filha para morar em São João del-Rei como fator importante para a consecução dos
seus objetivos . A preocupação desta família centrou-se na sobrevivência imediata da filha. Essa
necessidade fez com que ela visse como natural a inserção precoce da filha no mercado de
trabalho informal e tomar o seu desempenho escolar como “normal”, pois ela sempre foi “boa
aluna”.
No seu processo escolar Isabela desenvolveu disposições de autonomia, disciplina,
responsabilidade e aspectos de determinação. Esta estudante apresenta disposições autônomas
nos momentos decisivos de seu percurso escolar, como, por exemplo, decidiu prosseguir os
estudos, quando concluiu o Ensino Médio e buscou mudar-se de São Miguel do Cajuru para São
João del-Rei para matricular num cursinho. Observa-se aqui o desejo se transformar em um
esboço de projeto.
A posse de um diploma de curso Superior gerou possibilidades na ocupação do mundo do
trabalho por esta estudante. Isabela exerce uma ocupação profissional relacionada à área em que
se formou. Sobre a situação profissional de Isabela, ela trabalha como Enfermeira na Secretaria
de saúde e como Enfermeira na UPA, o que implica elevada carga horária de trabalho. Acerca de
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suas expectativas profissionais, Isabela busca aprovação em um concurso público na área de
conhecimento em que se formou.
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CAPÍTULO V
EDUARDO: AMPLIAR OS HORIZONTES E REMAR JUNTO AO PAI,
MAS DE FORMA DIFERENTE
Eduardo reside na fazenda de sua família, que fica próxima do distrito de São Miguel do
Cajuru. Porém, durante os finais de semana, ele e sua família utilizam uma casa que fica
localizada no distrito. O dia e o horário da entrevista foram indicados pelo próprio Eduardo. A
entrevista se realizou no dia 19 setembro de 2011, em um domingo, à noite. Para Eduardo, esse
seria o melhor horário, pois na parte da manhã ele trabalha como produtor de leite, depois vai à
tradicional Missa do Arraial às 11horas e, naquele dia à tarde, ele foi jogar bola. No momento da
entrevista estavam em casa dois irmãos, a mãe, o cunhado e um amigo; por isso, Eduardo me
convidou para ir para a cozinha, pois lá não havia muito barulho.
Seu avô paterno, já falecido, era proveniente de São Miguel do Cajuru. Eduardo não
chegou a conhecê-lo, mas sabe pelas informações de seus familiares que ele era alfabetizado,
apesar de não ter frequentado uma escola formal. O avô de Eduardo se dedicava a pecuária. Sua
avó, também já falecida, era do lar e proveniente de São Miguel do Cajuru. Ela era alfabetizada,
mas também não chegou a frequentar uma escola formal.
Seu avô materno, já falecido, era proveniente de Nazareno, município do estado de Minas
Gerais. Ele era alfabetizado e chegou a completar as Séries Iniciais. Era proprietário de um
armazém e vendia medicamentos, tecidos, arroz, fubá, açúcar e outros produtos. O avô materno
de Eduardo era também o escrivão do cartório do registro civil. Sua avó, já falecida, era
alfabetizada, apesar de ter frequentado a escola por apenas três meses. Ela era do lar, teve oito
filhos e era proveniente de São Miguel do Cajuru.
Os tios de Eduardo, pelo ramo paterno, não chegaram ao Ensino Superior. Já pelo ramo
materno, Eduardo teve dois tios que fizeram o curso de Direito, inclusive um deles chegou a ser
Juiz. Eduardo também teve um tio que chegou ao Ensino Médio e trabalhava nos Correios. Os
primos de Eduardo, tanto do ramo paterno quanto materno já conseguiram ingressar no Ensino
Superior nos seguintes cursos: Filosofia, Psicologia, Administração, Direito, Medicina e
Pedagogia.
Os pais de Eduardo tiveram seis filhos e são provenientes de São Miguel do Cajuru. O
pai, já falecido, era pecuarista e proveniente da localidade. Ele era alfabetizado e chegou a

81

frequentar as Séries Iniciais. A mãe de Eduardo é do lar, proveniente de São Miguel do Cajuru e
chegou a completar o Ensino Fundamental. A família de Eduardo é composta por seis filhos,
sendo quatro homens e duas mulheres. Os seus irmãos fizeram Ensino Médio completo e sua
irmã caçula fez Administração no IPTAN.
Eduardo é da cor parda e no momento da entrevista estava com 40 anos. Ele não chegou
a frequentar a pré-escola, pois esse nível de ensino não era oferecido em São Miguel do Cajuru.
Segundo Eduardo “não entrei na pré-escola porque aqui em São Miguel do Cajuru não existia.”
Eduardo estudou as Séries Iniciais em São Miguel do Cajuru e teve bom desenvolvimento no
início de sua escolaridade. Ele comenta que teve “facilidade aqui nos estudos, nos quatro
primeiros anos.”.
Nas Séries Iniciais, Eduardo comenta que teve professoras exigentes, mas ele tinha uma
boa relação com todas elas. Conta que tem “boas lembranças das Séries Inicias, eu tive
professores excelentes, exigentes e muito profissionais.” Eduardo apresentava gosto pela leitura e
começou com esse hábito nas Séries Iniciais. Ele relata: “Eu lia, pois sempre gostei de ler.
Sempre quando eu tinha alguma coisinha, esses gibizinhos, eu tava lendo... Outra coisinha que
aparecia, estórias às vezes até da escola mesmo, do livro de Português da escola.”
Os pais de Eduardo não frequentavam as reuniões da escola nas Séries Iniciais, pois eles
moravam na zona rural e não tinham transporte para ir a São Miguel do Cajuru. Ele comenta que
“a gente morava na roça e não tinha carro.” Outro fato apontado por Eduardo é que seu pai era
muito severo e achava que não havia necessidade de frequentar as reuniões, pois, para ele, os
filhos é que deveriam ser responsáveis pela própria escolaridade. Além disso, como o pai de
Eduardo trabalhava muito, ele não tinha tempo para ir a reuniões. Segundo ele, “acho que meu
pai nunca foi na reunião”. A mãe de Eduardo também não frequentava as reuniões da escola, mas
ajudava os filhos nas tarefas: “A minha mãe me ajudava porque ela tinha um grau de estudo
melhor. Ela dava opinião em algumas coisas, ajudava sim.”
Na 5ª série, Eduardo continuou morando com sua família em São Miguel do Cajuru e foi
estudar em São João del-Rei, na Escola de Comércio Tiradentes, fazendo uso do beneficio de
uma bolsa de estudos oferecida pela prefeitura. Bolsas de estudo eram disponibilizadas pela
prefeitura para estudantes da localidade. Talvez tendo como mediador o vereador que contava
com a ajuda do motorista3 da Kombi para distribuir as bolsas. Eduardo conta que
3

João nasceu em 1953 e é proveniente de São João del-Rei. Ao se casar, mudou-se para São Miguel do
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Quem financiava a escola era a prefeitura, eu tinha uma bolsa de estudo,
eu não sei dizer como que era, mas acho que cada localidade rural tinha
direito a bolsas de estudo. A escola tinha ajuda integral da prefeitura.
Olha, eu não lembro como que funcionava a bolsa, só sei que é o
seguinte, junto com o motorista da Kombi ele ajudava os pais a estar se
reunindo e conseguir essa bolsa, agora como conseguiu lá eu não sei te
falar... eu não lembro. Só sei que tinha essa bolsa da prefeitura, só isso...
E se fosse para pagar a Kombi pra nos lá, dá as coisas e pagar o colégio
ficava difícil, para os meus pais porque ficava muito caro.
Eduardo passou a estudar em São João del-Rei. Acordava todos os dias por volta das 5
horas da manhã. Ele ia para escola e retornava à 1 hora da tarde. Os pais de Eduardo financiavam
o transporte escolar, pois, nesse período, a prefeitura ainda não oferecia o transporte para São
João del-Rei. Ele comenta “A Kombi que trazia os alunos e nossos pais que pagavam.”
Na 5ª, 6ª e 7ª séries, Eduardo continuou estudando na Escola de Comércio Tiradentes. Na
visão de Eduardo, esta escola não era exigente, e ele teve um bom desenvolvimento nas
disciplinas da área de exatas. Eduardo faz os seguintes comentários sobre a escola e o seu
desenvolvimento nas disciplinas:
Ah... a escola era horrível, era horrível essa escola! Eu não tive
dificuldade, mas eu era mais voltado para as matérias exatas, Matemática,
Física e Química, que eu tinha muita facilidade. Os três anos foram
praticamente iguais, e não lembro nada que me marcou, apenas a
facilidade que eu tive em matérias exatas. Eu gostava e eu me sentia
Cajuru, onde reside até hoje. Motorista da localidade há 35 anos, João chegou a completar o Ensino Fundamental.
Atualmente ele é viúvo e pai de dois filhos. Em 1977, João iniciou sua trajetória de motorista a convite dos pais dos
alunos de São Miguel do Cajuru. Durante a semana ele transportava os alunos até São João del-Rei. Devido a fatores
como a precariedade da estrada, inexistência de oficinas e o alto custo das viagens, João pensou em desistir da
função de motorista. No entanto, os pais dos alunos não concordaram e decidiram aumentar o valor pago pelas
viagens, e assim João continuou a transportar os alunos. Em 1982, a prefeitura de São João del- Rei começou a
fornecer o transporte escolar para os alunos de São Miguel do Cajuru e o transporte passou de particular para
público. Esta mudança provocou o aumento do número de alunos e exigiu a compra de mais duas Kombis. Assim,
João e os outros dois motoristas transportaram os alunos de Kombi por 20 anos. Em 1997, com o um novo aumento
do número de alunos, a prefeitura exigiu a compra de um ônibus. João e os demais motoristas das Kombis se
reuniram e compraram um ônibus, sendo João o motorista escolhido para dirigir o mesmo. Atualmente, São Miguel
do Cajuru passou a oferecer o ensino até o Ensino Fundamental, o que fez reduzir o número de alunos no ônibus,
mas o transporte ainda continua.
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atraído por essas matérias exatas. As minhas notas nas áreas das humanas
eram razoáveis, eu conseguia as médias pra passar.
Eduardo afirma que não se dedicava muito aos estudos porque tinha pouco tempo para
estudar, já que viajava todos os dias para São João del- Rei e ajudava seu pai à tarde, geralmente
três horas por dia, na produção do leite. Eduardo reclama do cansaço da viagem e esclarece que a
estrada que ligava o trevo de São Miguel do Cajuru a São João del-Rei não era asfaltada. Ele
chegava da escola, almoçava, descansava, estudava um pouco, ia ajudar o pai; retornava no início
da noite e estudava mais um pouco. Era liberado de ajudar o pai; quando tivesse muita matéria
para estudar para as provas. Para ele,
Era uma grande dificuldade, primeiro porque eu acordava muito cedo e
perdia um bom tempo indo para São João, andava muito nas estradas de
terra, que eram precárias. Durante a 5ª, 6ª e 7ª série a estrada até São João
del-Rei não tinha asfalto. Eu ainda trabalhava à tarde, então eu estudava
pouco eu ajudava o meu pai nos afazeres lá, ajudava na ordenha da tarde
o equivalente a umas três horas. Às vezes, quando apertava muito no
estudo para prova, assim, ele liberava. Aí eu ficava por conta de estudar.
Eu chegava 01h15min pra almoçar, tinha que passar um pouquinho do
almoço, descansava um pouquinho, quando precisava ou estudava um
pouquinho e completava com a noite. Eu ia ao curral de 3 às 05h30min,
às vezes 6hs.
O acompanhamento dos pais de Eduardo na escolaridade do filho ocorria através da
cobrança de notas nos boletins. Caso as notas no boletim estivessem “boas”, a tarefa de aluno
perante aos seus pais estava cumprida.

A mãe de Eduardo não tinha capital escolar para

acompanhar as tarefas escolares. Eduardo relata que
A minha mãe exigia pra eu tá estudando e me colocava para fazer tarefa.
Olhava os cadernos, mas a matemática ela não sabia explicar.
Antigamente a cobrança era muito em cima de boletins. Quando os
boletins tem notas boas praticamente não perturbava muito, não ficava se
envolvendo muito. Se o boletim estava bom, a tarefa já tava legal. Meu
pai prezava muito por notas azuis. Era isso que ele falava e ele não tinha
um grau de escolaridade tão bom. Então ele falava tem que ter nota azul e
não ter nota vermelha.
Ser da zona rural e estudar na zona urbana foi uma tarefa difícil para Eduardo. Ele afirma
que percebia a diferença de tratamento nas relações com seus colegas. Ele relata: “Com certeza,
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tinha certa discriminação por ser da zona rural. Primeiro porque tinha vez que eu chegava lá
empoeirado e eu percebia realmente que era discriminado.” Eduardo ainda relata: “Ah! não com
certeza por eu ser da zona rural fiquei muito mais acanhado pra tá desenvolvendo alguns
trabalhos, questionar professores.”
Quando Eduardo passou a estudar em São João del-Rei, o motorista da Kombi é que era o
encarregado de frequentar as reuniões da escola. Isso era uma prática comum, não apenas para
Eduardo, mas para todos os demais alunos que utilizavam o transporte até São João del-Rei e
cujos pais não frequentavam a escola, seja pelas dificuldades colocadas pela distância, pelas
ocupações laborais, seja mesmo em função dos precários meios de locomoção. Eduardo comenta:
“Os meus pais não iam às reuniões escolares porque em São João eles praticamente não iam,
tinha um representante que era o motorista da Kombi que ia.” O motorista também era
responsável pela entrega dos boletins escolares, matrícula e recados dos professores.
Na 8ª série, Eduardo mudou para uma escola considerada mais exigente e passou a
estudar no Colégio São João, por influência do padre de São Miguel do Cajuru. Ele inclusive
aconselhou essa mudança de escola para os outros alunos de São Miguel de Cajuru, que também
estudavam na Escola de Comércio Tiradentes. O padre identificou a ausência de qualidade de
ensino oferecido pela escola e conversou com os pais dos alunos explicando os motivos da
necessidade de mudança de escola. Sobre esta mudança, Eduardo diz que
O padre preocupou realmente, e era outro nível o Colégio São João.
Praticamente os alunos que estudavam no Colégio São João é quem
tinham aprovação nos vestibulares. Como o padre achava que a escola de
Comércio tinha um grau de exigência muito baixo, ele se preocupou e
conversou com meus pais.
Eduardo, apesar de ser transferido de escola, ainda manteve bolsa de estudos, e seus pais
continuaram responsáveis pelo pagamento do transporte até São de João del-Rei.
Eduardo sentiu a mudança de escola e foi reprovado na maioria das disciplinas. Houve
colegas de Eduardo também nas mesmas circunstâncias que “estranharam a mudança” de colégio
e sofreram reprovações: “Eu fui reprovado nessa mudança de escola e praticamente quase todos
da Kombi, também”. Segundo ele,
Parecia que eu estava aéreo, que estava em outro mundo e eu não estava
entendendo nada. Não sei o que aconteceu, eu tava indo tão bem no outro
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colégio. Eu cheguei lá, fui reprovado, assim, de cara, numas sete
matérias. Acho que a única matéria que eu passei foi Matemática. Não
lembro para te dizer, mas com certeza Português, Gramática, História,
Geografia... não, Historia eu passei, Química, Física.
`

Os pais de Eduardo entenderam a sua reprovação, pois o padre já havia conversado sobre

uma possível dificuldade que ele poderia enfrentar ao passar a estudar em uma escola bem mais
exigente. Essa interferência de terceiros nos destinos escolares de alunos provenientes de família
com baixo capital escolar tem -se mostrado fundamental para que os jovens continuem no
processo de escolarização, como mostra Portes (2000).
Eduardo repetiu a 8ª série e continuou estudando no colégio São João. Porém esse foi o
último ano de funcionamento desta escola, já que o local onde o Colégio funcionava passou a ser
um dos Campi da Fundação de Ensino Superior de São João del-Rei, em 1986. Nesse período, o
transporte escolar até São João del-Rei foi suspenso, pois os pais dos alunos de São Miguel do
Cajuru não estavam conseguindo financiar o transporte. Então, neste ano, Eduardo foi obrigado a
mudar para São João del-Rei e passou a morar em uma pensão. O pai de Eduardo cobria os gastos
com a pensão e Eduardo continuava com o benefício da bolsa. Como Eduardo não precisava mais
viajar todos os dias nem ajudar seu pai na produção do leite, ele passou a se dedicar mais aos
estudos. Assim, conseguiu ser aprovado no Colégio São João, porém, com um desempenho
modesto. Ele fala “foi muito apertado, mas eu passei. Eu estudava muito e eu ficava por conta de
está estudando.”
No 1º ano, voltou a morar em São Miguel do Cajuru e passou a contar com o benefício do
transporte oferecido pela prefeitura. Ele passou a estudar no Colégio Nossa Senhora das Dores,
porém, não contava mais com a bolsa. Eduardo explica:
Fechou a outra escola que eu estudava e então eu fui para o Colégio
Nossa Senhora das Dores. O colégio era muito bom e meu pai conversou
com o diretor e conseguiu desconto, uma vez que o grupo de alunos de
São Miguel do Cajuru estudavam lá. O meu pai pagava a mensalidade e
as viagens eram custeadas pela prefeitura. Eles fizeram desconto por ter
um grupo de alunos do Cajuru que estudavam no colégio.
Eduardo, no Ensino Médio, empreendia esforços nos estudos. Às vezes ele enfrentava
dificuldades na forma de estudar. Ele desabafa: “Olha, o meu 2º grau foi todo dificultado.
Impressionante! Parecia que eu tinha perdido um pouco o meu jeito e o pique de estudar. Então
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eu ficava em casa estudando à tarde, estudava à noite, às vezes ficava até mais tarde estudando,
não é? E exigia muito mais. O segundo grau exigiu muito mais de mim.”
No 1º ano do Ensino Médio Eduardo foi reprovado. Ele não teve problemas nas
disciplinas de Matemática e Física, todavia apresentou dificuldades nas matérias como Português
e Literatura. Eduardo comenta que “eu repeti o 1º ano. Eu não tinha dificuldade com Matemática
e Física. Meu problema foi nas matérias humanas, como Português, Gramática, Literatura, que eu
tinha muita dificuldade. Eu fui para recuperação, mas fui reprovado”.
Os pais de Eduardo não gostaram da sua reprovação no 1º ano, contudo eram conscientes
das dificuldades da falta de tempo, cansaço da viagem e a necessidade de um maior tempo de
estudo devido ao aumento do número de disciplinas e a mudança para uma escola “mais
exigente”. Ele diz:
Meus pais acabaram entendendo por que quando eu passei do primeiro
grau para o segundo grau e a dificuldade era maior pelo aumento do
número de matérias. Meu pai via o sacrifício que eu fazia para estar
estudando. Eu estudava à tarde e de noite. Eu não conseguia vencer
também por causa do cansaço.
Na segunda vez que Eduardo cursou o 1º ano, ele conseguiu ser aprovado com notas
regulares na maioria das disciplinas; no entanto, em Matemática e Física suas notas foram acima
da média.
Sobre a experiência de morar na zona rural e estudar na zona urbana, Eduardo comenta
que passou por dificuldades e sofreu tratamento diferenciado. Ele fala que “No Colégio São João
existiu discriminação por ser da zona rural. Eu percebia o pessoal me olhar diferente. Como eu
também era muito tímido, prejudicava ainda mais e me levava lá pra baixo.” Apesar das
dificuldades, o fato de ser da zona rural e estudar na zona urbana foi enfrentado por Eduardo com
segurança e maturidade, principalmente no Colégio Nossa Senhora das Dores. Ele afirma que “já
no Nossa Senhora das Dores, eu não tive esse problema, porque parecia que eu tinha saído
daquela fase de adolescente. Como eu já tinha passado por isso, já conduzia as coisas com muito
maior segurança, com muito mais tranquilidade. Ate já arrumava umas namoradas.” Observa-se,
nesse caso, que Eduardo efetuou a transição e se adaptou às dinâmicas empreendidas no novo
espaço, inclusive, socializando-se, mas não sem pagar o preço de seu pertencimento cultural, de
“ser da roça”.

87

Entretanto, o seu rendimento escolar no 2º ano continuou “razoável”, segundo Eduardo.
Apesar de sofrer recuperação em Gramática e Literatura, ele foi aprovado. Ele relata que “no
segundo ano foi tudo na média. Eu passei no segundo ano, mas peguei em recuperação em
Gramática e Literatura”. No 3º ano Eduardo foi aprovado, porém assim como no 2º ano, ele
ficou em recuperação em Gramática e Literatura.
Em 1990, Eduardo terminou o Ensino Médio e prestou vestibular para Ciências
Econômicas na Fundação de Ensino Superior de São João del-Rei (FUNREI), atualmente UFSJ, e
foi aprovado. Eduardo, no início de 1991, também fez vestibular para Engenharia Agronômica na
Universidade Federal de Viçosa (UFV), porém ficou na lista de espera.
Após concluir o Ensino Médio e ser aprovado no vestibular, Eduardo mudou-se para uma
pensão em São João del-Rei. Começou a cursar Economia em São João del-Rei, mas sua
preferência era pelo curso de Agronomia. Então, ele resolveu a prestar vestibular para o curso de
Agronomia na Universidade Federal de Lavras (UFLA). Para isso ele contou com a ajuda de uma
amiga que conheceu no curso de Ciências Econômicas e fez sua inscrição no vestibular para
Agronomia, em Lavras.
Durante as provas do vestibular Eduardo hospedou-se em uma pensão em Lavras. Ele
conseguiu aprovação no vestibular e decidiu não mais frequentar o curso de Ciências Econômicas
na UFSJ. Em seguida, mudou-se para Lavras e foi morar nos alojamentos oferecidos pela própria
Universidade. Ao conseguir esse benefício de moradia, ele não pagava aluguel e contribuía
apenas com uma taxa simbólica para se alimentar na Universidade. Seus pais custeavam as
passagens até São Miguel do Cajuru, quando ele ia visitá-los: “Meu pai sempre me ajudou nas
passagens pra ir pra lá.”
Eduardo recebeu o beneficio de moradia e alimentação. Assim, ele não precisou trabalhar
e pôde se dedicar aos estudos: “Durante cinco anos eu recebi o beneficio e eu fiquei lá por conta
de estudar.” Antes de começar o curso de Agronomia Eduardo juntou uma pequena quantia para
custear os seus estudos. Isso foi possível através de um trabalho temporário como recenseador do
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) na área de São Miguel do Cajuru. Essa
estratégia, identificada e denominada por Portes (1993) de “Pé-de-meia4”, é bastante comum e

4

Expressão de amplo uso popular utilizada para definir uma reserva financeira acumulada por
um indivíduo em um determinado período.
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aplicada por estudantes provenientes dos meios populares que chegam às universidades públicas,
principalmente com a utilização do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.
Entretanto, foi o pai de Eduardo quem arcou com os gastos dos estudos do filho durante o
período de faculdade. Estes gastos só puderam ser resgatados por serem baixos e suportáveis pela
economia doméstica do pai, graças aos benefícios que Eduardo recebia na Universidade. Sobre
isso ele comenta:
Eu comecei estudar em 1990, quando prestei vestibular e fui aprovado. A
aula foi começar no outro ano porque teve um longo tempo de greve.
Durante esse tempo, como eu já tinha sido aprovado e estava aguardando
terminar a greve, eu vim para casa trabalhar com meus pais. Eu fiz um
curso e fui aprovado para fazer recenseamento do IBGE na zona rural. Eu
fui recenseador e percorri a área aqui de Cajuru. Nesse tempo, guardei um
pouco de dinheiro para me ajudar a me manter lá, mas na verdade é meu
pai quem custeou tudo. O custo era muito baixo. Às vezes você tinha que
comprar algumas apostilas e tirar xerox. A Biblioteca tinha livros que
você poderia estar estudando e pesquisando. Quando exigiam livros de
maior necessidade que você precisava ter no dia a dia, meu pai era quem
comprava e custeava tudo isso.
Eduardo se adaptou bem na UFLA e, inclusive, foi bem recebido no ambiente
universitário. Ele relata que “me adaptei muito bem lá”. Eduardo encontrou filhos de pecuaristas
no curso de Agronomia. Ele esclarece que “ser da zona rural foi completamente diferente do que
foi na 5ª série, ate porque lá tinham muitos filhos de produtores. Então as coisas acabaram se
encaixando e eu me entendendo muito melhor com eles do que antes nas escolas aqui em São
João”. Eduardo teve uma boa relação com os colegas durante o curso. Ele diz que “a relação com
os colegas foi muito boa”. Ele acabara de entrar em uma universidade onde os diferentes sujeitos
possuíam um habitus familiar muito próximo do seu, bastante vincado pelo pertencimento e
ligação com a terra e suas possibilidades. Ele era mais um dentre os iguais.
O curso de Agronomia é um curso que exige do estudante dedicação aos estudos, repleto
de matérias consideradas “difíceis”, pródigas em reprovação, como Cálculo Diferencial e
Integral, Física, Química, Bioquímica, Biologia, Desenho técnico e outras.
Eduardo teve um desenvolvimento regular nas disciplinas e terminou o curso em cinco
anos e meio. Ele chegou a sofrer varias reprovação, mas atrasou o curso em apenas um semestre,
sendo o estágio realizado na própria instituição. Comenta que “o meu desenvolvimento não foi
bom e nem foi excelente. No curso de Agronomia tem muitas matérias exatas e principalmente
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Química e Biologia. Cheguei a ser reprovado e repeti algumas disciplinas. Várias disciplinas. Eu
terminei o curso em cinco anos e meio. Eu perdi um semestre e fiz estagio lá dentro da
Universidade mesmo.” O pai de Eduardo não queria que ele fizesse o curso de Agronomia, pois
ele achava difícil e pouco valorizado o trabalho na área rural. Ele relata que “meu pai até foi
contra esse curso que eu fiz. Ele não queria que eu fizesse um curso voltado para a área rural,
pois achava muito difícil essa área rural. Ele até me indicou que eu fizesse outro curso”. Ele
dizia: “Eduardo, você vai estudar para depois voltar pra roça.”
No último ano do curso de Agronomia Eduardo conseguiu estágio na Empresa Brasileira
de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), em São Carlos, no interior de São Paulo. Ele ficou como
estagiário por um mês e em seguida conseguiu um emprego de gerente de uma fazenda, na qual
permaneceu por um período de dois anos e cinco meses. Eduardo diz que “no período final da
Universidade, do meu curso, eu fui fazer estágio na Embrapa em São Carlos.”
Eduardo decidiu voltar para São Miguel do Cajuru, localidade onde nasceu. Queria viver
junto da família e trabalhar com seu pai. Ele fala que “decidi voltar a morar em Cajuru porque
meu pai tinha terras e eu sempre gostei de onde eu nasci.” Desde que Eduardo começou a
trabalhar na fazenda em São Carlos, o seu pai sempre o convidava para voltar. Em 2000, resolveu
atender ao pedido do pai e foi trabalhar com ele na fazenda. Pouco tempo depois, o pai de
Eduardo ficou doente, o que exigia mais a presença dele na fazenda; logo, não era interesse de
Eduardo morar em outra localidade. Vejamos sua fala a respeito:
Eu vim trabalhar aqui na fazenda do meu pai, que queria que eu voltasse.
Ele sempre comentou para eu voltar. Como a gente começou a trabalhar
junto e o meu pai começou a fazer tratamento médico, ficou difícil e ele
ficou mais dependente de mim. Eu não queria sair e ficou mais difícil
ainda depois da doença do meu pai.
Atualmente, Eduardo está trabalhando na fazenda da sua família na produção de leite,
milho, feijão e na plantação de pastagens para o gado. Ele trabalha na área em que se formou,
mesmo que de forma autônoma. Ele comenta: “Eu trabalho na área que me formei e aplico os
conhecimentos que prendi durante o curso.”
Sobre suas expectativas e planos de trabalho, Eduardo pretende continuar trabalhando em
São Miguel do Cajuru, pois ele não pretende mudar de localidade. Mora com a mãe e se dedica a
cuidar dela. Ele afirma que “hoje eu quero trabalhar no que estou fazendo, cada vez mais mostrar
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resultado, para ver que realmente foi válido porque o Governo investiu em mim. Claro,
investimento do Governo que saiu dos impostos do povo. E também eu acho que você deve ter o
prazer na vida, também não adianta sair pelo mundo e ganhar milhões e não ter prazer naquilo
que faz, mas no local onde vive. Acho que acima de tudo você deve ter prazer naquilo que tá
fazendo no local que você vive.”.

5.1 Os traços de configuração singular
Agora que conheço Eduardo e sua trajetória social e escolar, resta interpretar os traços
gerais que compõem a configuração singular constituidora desse percurso.
A trajetória escolar de sucesso desenvolvida por Eduardo constituiu-se na existência de
uma intencionalidade de escolarização prolongada desde o início de sua escolaridade, mesmo que
pensada até a conclusão do Ensino Médio. Essa aspiração foi incorporada por Eduardo, cujas
ações na constituição de seu percurso se fez sentir nas disposições de disciplina, perseverança,
conformismo às regras da escola e às regras morais estabelecidas pelos pais. Parece ter
contribuído para a gênese dessas disposições sua relação cognitiva favorável com o saber e a
escola.
Na gênese da determinação de Eduardo, encontra-se uma vontade de aprender e um
desejo de emancipação cultural e social, pela via da escola. Nesse contexto, verifica-se, por parte
deste estudante, a constituição de estratégias favorecedoras de seu percurso escolar, como buscou
receber durante o Curso Superior o beneficio de moradia e alimentação. Com isso, ele não
trabalhou na graduação e pôde se dedicar aos estudos, o que lhe permitiu cursar o Ensino
Superior em melhores condições de aproveitamento.
A trajetória escolar de Eduardo não se deu com fluência, linearidade e continuidade, e o
seu ingresso no Ensino Superior aconteceu com rupturas.
Apesar do fraco capital cultural e escolar disponível na família de Eduardo, assim como
na família de Thiago, estudante que teve sua trajetória reconstituída por Souza (2009),
evidenciou-se a existência de um projeto familiar de escolarização do filho, idealizado pelos pais,
sem que isso significasse, todavia, seu acesso ao Ensino Superior. Cada camada social vê e
investe na educação de diferentes maneiras, isso vai variar de acordo com suas condições
culturais e econômicas.
A família de Eduardo participou da construção do sucesso escolar do filho, ainda que não
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estivesse voltada explicita e objetivamente para tal fim.
As ações escolares dos pais de Eduardo não se traduziram em práticas estritamente
educativas observadas por Nogueira (2000), ao pesquisar sobre as estratégias educativas de
acompanhamento da escolaridade de filhos de camadas médias. Não fazem parte das estratégias
empregadas pelos pais de Eduardo para a sua mobilização a adoção de disposições ascéticas, que
são mais típicas das camadas médias como a alfabetização de Eduardo antes que ele fosse para a
pré-escola, as orientações diárias para a realização das tarefas escolares, a organização de um
espaço apropriado no ambiente doméstico para que o filho estudasse, ou mesmo socializadoras,
como a organização de horários para os estudos, acompanhamento escolar diário, controle do
tempo e das companhias e compreensão de que a concomitância estudo-trabalho atrapalharia a
consecução de uma profissão mais rentável no futuro.
O caso de Eduardo guarda semelhanças com o de Mariana, Lucas e Marcela
anteriormente analisado, não apenas em função da origem social, mas porque estudaram fazendo
uso do beneficio da bolsa de estudos oferecida pela prefeitura municipal de São João del-Rei.
No percurso escolar de Eduardo, morar na zona rural e estudar na zona urbana
evidenciou impactos da cultura de São Miguel do Cajuru, no contexto escolar. A socialização
primária de Eduardo se deu sob a influência da “cultura rural”. Através dos dados coletados, vêse que Eduardo sofreu ipreconceitos, rejeição dos colegas, que pudessem indicar os efeitos do
pertencimento cultural e a entrada em uma cultura escolar propriamente urbana, quando nada até
o Ensino Médio. Já na universidade, encontrava-se entre os “iguais culturais”, mesmo que
possuidores de um capital escolar diferenciado, pois Eduardo sofreu diversas reprovações no
decorrer do curso.
A posse de um diploma de Curso Superior propiciou possibilidades na ocupação do
mundo do trabalho por este estudante. Atualmente, ele é autônomo e se ocupa com o trabalho na
fazenda da família em São Miguel do Cajuru, na plantação de feijão e milho e na produção de
leite, uma vez que prefere viver perto de seus familiares. Sobre sua experiência profissional,
Eduardo fez estágio na Embrapa por 1 mês e logo se ocupou com o gerenciamento de uma
fazenda, também na Embrapa, por mais de 2 anos. Mas o seu retorno à fazenda do pai e a
utilização que aí faz de seus conhecimentos, neste espaço, guardam traços de uma racionalidade
técnica aprendida, característica do mundo escolar.
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CAPÍTULO VI
FERNANDA: UMA TRAJETÓRIA POSSÍVEL, PORÉM NÃO PROVÁVEL.
Fernanda cursou Matemática na UNIPAC. Ela nasceu em Ribeirão do Chaves, zona rural
pertencente ao distrito de São Miguel do Cajuru. Ela é a caçula de uma família de quatorze filhos.
A entrevista com Fernanda foi realizada em sua residência, em São João del-Rei. O
horário da entrevista foi sugerido por ela mesma, às 8horas e 30 minutos do dia 19 de agosto de
2011. Segundo Fernanda, este seria o horário ideal, pois ela não trabalha na parte da manhã. Ela é
casada e mãe de um filho. Atualmente ela reside em São João del-Rei e possui casa própria. O
sustento da família provém do salário de professora dos Anos Inicias da rede pública e do de seu
marido, que trabalha como vendedor em uma loja do setor da construção civil.
A família de Fernanda é proveniente de São Miguel do Cajuru e, até hoje, grande parte
dela ainda reside na região. Sobre os avós do ramo materno, já falecidos, Fernanda afirma não
conhecer suas escolaridades. Através das informações de parentes, Fernanda descobriu que seus
avós eram alfabetizados, embora não tenham frequentado uma escola formal. O avô de Fernanda
era pecuarista, e sua avó era do lar.
Fernanda afirma desconhecer também a escolaridade de seus avós paternos. Quando ela
nasceu, seu avô paterno já era falecido, portanto, não chegou a conhecê-lo. Ela sabe que seu avô
era proveniente de São Miguel do Cajuru, trabalhava como pecuarista na produção de queijo e
era alfabetizado. Fernanda chegou a conhecer sua avó paterna, que naquela época já era muito
idosa. Não sabe se sua avó materna sabia ler, mas sabe que ela escrevia bem pouco. Fernanda
acreditava que sua avó paterna era analfabeta funcional, pois ela sabia escrever o seu nome e
identificava alguns símbolos e afirma que ela se ocupava dos cuidados da casa e dos filhos.
Fernanda diz que “nem sei se ela lia alguma coisa. Mas ela escrevia o nome”.
Seu pai, já falecido, foi criado na roça e também era proveniente de São Miguel do
Cajuru. Ele nasceu no ano de 1922 e aprendeu a ler e escrever com uma pessoa contratada por
seu pai, a qual lecionava na fazenda. O pai de Fernanda era pecuarista e se dedicava
principalmente à produção de leite. A mãe de Fernanda não chegou a frequentar uma escola
formal e estudou pouco. Ela se ocupava com os cuidados dos filhos e da casa.
Os tios dos ramos paterno e materno aprenderam a ler e escrever em casa e não chegaram
a frequentar uma escola formal. Apenas um tio do ramo paterno chegou a cursar o Ensino
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Superior em Odontologia e Direito. Os primos de Fernanda já alcançaram o Ensino Superior nos
seguintes cursos: Medicina, Pedagogia, Bioquímica, Gestão Ambiental, História, Filosofia e
outros cursos.
Fernanda é branca e no momento da entrevista contava 40 anos. A família de Fernanda é
composta por quatorze filhos, sendo sete homens e sete mulheres. Seus pais tiveram filhos muito
jovens. A mãe tinha apenas 15 anos quando teve a primeira filha. Fernanda é a filha caçula e
nasceu em 1971. Todos os seus irmãos chegaram até a 8ª série do Ensino Fundamental. Entre as
irmãs, duas não chegaram a completar o Ensino Médio, uma concluiu o curso de Ciências pela
UFSJ, uma concluiu o curso de Pedagogia na UFSJ, duas possuem Magistério e uma está
cursando Pedagogia a distância na UFSJ. Cabe esclarecer que a irmã de Fernanda que cursou
Ciências não foi considerada neste estudo, pois não se trata de uma estudante rural típica, já que
mudou desde pequena para outra cidade, Barbacena, e em seguida para São João del-Rei.
Fernanda não chegou a cursar a pré-escola; porém, antes de completar seis anos de idade,
ela começou a frequentar a Escola Municipal Francisco Sales de maneira informal, como ouvinte.
Isso foi possível porque sua tia era professora nesta escola. Fernanda assim se explica: “Entrei na
1ª série, mas como a professora era minha tia, eu fui para escola antes dos seis anos de idade.” E
comenta ainda que sua tia e também professora não era a favor dessa situação, pois achava que
ela não tinha idade suficiente para ir à escola.
Fernanda começou a frequentar a escola formalmente com oito anos. Ela começou a 1ª
série em 1978, na Escola Municipal Francisco Sales Pereira. Esta escola possuía classes
multisseriadas, ou seja, alunos de idades e níveis educacionais diversos são instruídos por um
mesmo professor, no mesmo espaço. Fernanda teve facilidade e bom desenvolvimento no início
de sua escolaridade. A professora de Fernanda, às vezes, chegava a lecionar conteúdos de séries à
frente e também solicitava para que ela explicasse os conteúdos para os seus colegas. Assim,
Fernanda era considerada uma aluna destaque. Ela conta que “eu já sabia tudo e passei direto. A
professora até pedia para eu ensinar e ajudar os outros alunos.” Na 2ª Série, Fernanda também
teve bom desenvolvimento, porém, lembra que teve dificuldade em assimilar alguns conceitos de
Matemática. Ela relata: “Eu lembro das figuras de mostrar o mais gordo e o mais magro. Alguma
coisa largo e estreito. Esse conceito eu demorei para assimilar porque vinha em forma de pessoa
ou personagem. Então eu pensava que a pessoa poderia emagrecer e como que eu ia afirmar que
ela era mais larga?”
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Fernanda enfrentava diversas dificuldades para chegar à escola. Tinha que caminhar
durante 1hora e 30 minutos em um percurso que incluía a travessia sobre um ribeirão. As
dificuldades se tornavam ainda maiores nos períodos de chuvas, pois o nível das águas subia e a
força delas muitas vezes arrastava a ponte improvisada, construída por sua família. Além disso, o
trajeto era dificultado pelo barro que se acumulava com as chuvas. Muitas vezes, Fernanda não
conseguia atravessar o ribeirão e se via obrigada a voltar para casa. E ela comenta: “Eu não tinha
como passar pelo ribeirão, pois a escola era do outro lado do ribeirão. Principalmente na época
das chuvas às vezes a enchente levava a pinguela.”
Fernanda vivenciou no seu percurso escolar frágeis condições financeiras. Nos Séries
Iniciais, ela ficava cansada e muitas vezes com fome. Ela negociava frutas com os colegas da
escola e comenta: “Eu lembro uma vez que eu trocava laranja por mexerica. Na minha casa tinha
mexerica, então eu levava mexerica e trocava com o meu colega a troco de laranja cravo. Era
assim uma negociação de merenda.” Nesse período, Fernanda auxiliava na produção de leite na
parte da manhã, já que à tarde ela estudava. Fernanda relata que “quando eu estava na 1ª, 2ª, 3ª
séries eu ajudava a tirar leite. Eu ficava no curral ajudando e só tinha eu de criança.”
Na 3ª série, Fernanda enfrentou dificuldades para entender o conteúdo de porcentagem,
em Matemática, e sua professora chegou a afirmar que ela tinha dificuldade na disciplina. Tal
afirmação marcou a trajetória de Fernanda, já que ela que ela gostava de Matemática. Ela fala:
“Não lembro se faltei à aula no dia da explicação do conteúdo. A minha professora não falava que
denominador de porcentagem tinha que ser igual 100, e eu fazia as contas com qualquer outro
número. Até que eu descobri que por cento significava dividido por 100 partes.”
Na 4ª série, em 1981, para dar continuidade aos estudos, Fernanda se viu obrigada a
estudar em Madre de Deus de Minas, que era a localidade mais próxima. Ela passou a estudar na
Escola Estadual Menino Jesus, pois a escola onde estudava não oferecia a 4ª série. Ela viajava de
caminhonete, que inclusive levava outros alunos, com a finalidade de diminuir o custo da viagem.
Fernanda comenta:
O pai já possuía essa caminhonete quando eu nasci. A vida na roça era
uma vida de sitiante. Não faltava alimento, mas dinheiro... Para comer, a
gente tinha, porque meu pai com a ajuda dos filhos plantava muita coisa...
Plantava café, verduras, arroz, feijão e outros. O meu pai criava gado e
quando precisava comprar alguma coisa que custasse mais caro ele vendia
o gado para comprar, assim que ele adquiriu essa caminhonete. A
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carroceria não é própria para transporte de pessoas. Ela tinha uma capota,
mas ficava muito quente porque era preta e muito fechada. Então era uma
briga com meu pai para não colocar a capota. Ele teve a ideia de colocar
um ferro no lugar da capota, mandou fazer ferragens semelhante aos da
tal capota pra gente segurar. Ficávamos escabelados e alguns professores
riam dos meus irmãos que tinham cabelo anelado porque ficava tudo
espetado, para cima. Eles insinuavam que lá pras bandas do Cajuru ainda
não havia sido inventado o pente.
Em São Miguel do Cajuru é comum os moradores da região investirem na pecuária e na
agricultura. Para atingir este objetivo, muita vezes, eles deixam de investir em coisas
consideradas essenciais, como educação, alimentação e saúde, para investirem em seus negócios,
um pensamento da região que às vezes se reflete em situações de sofrimento para a família. No
caso de Fernanda, o pai possuía uma caminhonete, um bem considerado de alto valor, mas a filha
passava por situações muito difíceis para estudar.
Fernanda relata que no primeiro dia de aula “o meu pai me levou para escola e me
deixou lá. Percebendo a situação, a diretora me conduziu até uma sala e fez minha matrícula. Eu
tinha levado meu histórico da 3ª série e a certidão em um saquinho plástico, porque era eu
mesma que guardava meus documentos. A diretora conhecia meu pai e nem exigiu que ele fosse
assinar a matrícula.” A falta de iniciativa do pai para a matrícula da filha indica o grau de
mobilização e de compreensão da escola por parte da família com relação ao processo de
escolarização da filha.
O pai de Fernanda a acompanhava esporadicamente nas tarefas escolares nos Anos
Iniciais. Ela recorda um episódio no qual o seu pai lhe ensinou a maneira correta de pronunciar
algumas palavras: “Quando eu fui dominar a leitura, eu lembro que eu ficava lendo aberto e meu
pai falou que quando tivesse sinalzinho de circunflexo em cima era para eu falar fechando... são...
tão”. Já sua mãe pedia a ela para ler receitas, folheto da igreja e alguns livrinhos de assuntos em
geral. Também pedia à filha para fazer algumas operações matemáticas, escrever a lista de
compras, entre outras atividades. Tendo em vista essa situação, Fernanda achava que sua mãe
precisava dominar a leitura. Assim, decidiu dar aulas para sua mãe, pois achava que se ela estava
aprendendo, sua mãe tinha que aprender também. Então, Fernanda tentava explicar o conteúdo e
sua mãe ouvia. Ela chegava a elaborar algumas atividades para a mãe. Fernanda comenta que “às
vezes minha mãe estava costurando e eu falava que agora era a vez dela fazer. Só que ela não
fazia o que eu mandava. Enquanto eu tivesse ensinando só falando aí ela escutava.”
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Na 5ª série, Fernanda passou a estudar na Escola Estadual Sousa Leite, única escola de
Madre de Deus que oferecia a modalidade de Ensino Fundamental. Novamente, o pai não fez sua
matrícula. Ela fala “Meu pai não ia, ele achava que não precisava. Se alguém tivesse um pouco
fraco, ele ia lá para conversar com o diretor e ver o que estava acontecendo, mas fazer matriculas,
frequentar reuniões etc, ele não tinha essa maturidade”. Uma atitude que comprova essa “falta de
maturidade” do pai relatada por Fernanda é que ele ajudava a filha e os demais alunos que
viajavam na caminhonete a “fugir da escola”. Fernanda fala que “o pai era muito moleque. Ele
parava a caminhonete atrás da escola e falava para todo mundo pular o muro porque a gente tinha
que ir embora um pouco mais cedo. Na hora do recreio todo mundo fugia. E o pai pegava a gente
e ia embora”.
Na 5ª série, Fernanda teve bom desenvolvimento e se destacou em Matemática. Dessa
forma, esse seu excelente desempenho escolar era ao mesmo tempo causa e efeito de suas
experiências positivas na escola, parecendo ser essa uma das razões para ela se referir à escola
com um tom de comemoração, o que fez amenizar de seu discurso todas as dificuldades
enfrentadas durante seu percurso escolar, como, por exemplo, a falta de tempo para se dedicar aos
estudos. Fernanda afirma: “Nossa, na 1ª prova de Matemática todo mundo afundou e eu tirei nota
boa.” Mas não se pode jamais descartar as ações de um pai que não compreendia a lógica da
escola, mas se dispunha a viajar quilômetros para levar a filha para estudar. Era ele que
possibilitava que o talento da filha se expressasse.
Na 6ª série, Fernanda não tinha uma boa relação com seu professor de Português, pois
não concordava com a metodologia. Fernanda comenta que “ele contava umas piadas impróprias
e eu ria ironicamente. Eu estudava muito a matéria de Português, porque se eu precisasse, sabia
que não podia contar com ele”. Nesse período, ela e seus irmãos, antes de irem para a aula,
ficavam encarregados da produção do leite. As tarefas eram divididas por gênero. Fernanda diz
que “as mulheres faziam o café e deixavam água quente nas bacias para os meninos chegarem e
tomarem banho, já que na casa não tinha banheiro.”
Para Fernanda, a experiência de morar na zona rural e estudar na zona urbana foi um
motivo de intimidação. Com medo de ser insultada por morar na zona rural, ela se aproximou de
um grupo de estudantes de um arraial chamado Mato Grosso. Esses estudantes eram conhecidos
por serem muito fortes, e, portanto, ninguém se atrevia a insultá-los: “Nessa época eles não
tinham preconceito de mim, porque eu logo me juntei com uma turma do Mato Grosso, que era
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arraialzinho que tinha só negros e tidos como fortes. Eu logo fui fazer amizade e fiquei bem
demais porque eu me aliei aos fortes”.
Para o jovem rural, a busca por aceitação no ambiente escolar resulta em atitudes como
negar hábitos e atitudes culturais construídas no local de viagem que confrontam atitudes de
outras lógicas. Fernanda passou a utilizar dessas estratégias, de forma a interagir com seu
ambiente escolar. Transcrevo, a seguir, sua fala a respeito:
Eu não merendava porque eu tinha vergonha de comer perto dos outros,
porque na roça a gente merendava com prato na mão. Eu também tinha
vergonha de ficar na fila da merenda, porque parece que a fila era para
alguém que precisasse, e eu tinha vergonha de precisar. Eu ficava com
muita fome e não apenas eu, mas vários de nós, da caminhonete,
costumávamos desmaiar. Eu tinha vergonha de levar porque eu não tinha
uma merenda boa que pudesse comer em público, geralmente a gente
tinha apenas broa para levar. Eu também não tinha dinheiro para comprar,
porque na zona rural não ganha tanto dinheiro.
Na 6ª série, Fernanda foi morar em Madre de Deus na casa de um parente. Seu pai não
podia mais levar a filha porque o número de alunos que ele transportava reduziu e o preço das
viagens ficou muito alto. Nesse período ela dispunha de mais tempo para se dedicar aos estudos.
Ela comenta que “ia para a escola de manhã e fazia muito bem as tarefas”. Na 7ª série, voltou a
morar com sua família, em Ribeirão do Chaves, mas continuou estudando no Ginásio Estadual
Souza Leite. Como a escola ficava a 14 km de onde ela morava, ia e voltava de bicicleta com um
irmão mais velho e um amigo. Essa viagem exigia muito esforço físico, e ela gastava 2 horas para
chegar à escola. Ela comenta que “a escola era às 7 horas. A gente saía 5 horas e tinha época que
estava de noite. Eu lembro uma vez que eu errei a estrada e eu quase caio dentro de um ribeirão.”
Na 7ª série, um episódio que marcou a trajetória de Fernanda foi a perda de sua sandália a
caminho da escola. Abordando esse ponto e numa espécie de desabafo, ela considera:
Um dia eu perdi minha sandália no caminho. Ai que ódio! A gente ia com
um sapato mais velho e guardava o sapato mais novo para calçar quando
chega na escola, para não estragar muito. Lembro que eu fui de havaianas
e perdi um pé da minha sandália. A única sandália que eu tinha para sair.
Eu não queria ir pra escola de chinelo de dedo e nesse dia eu faltei à
escola e disse que estava com cólica. Eu contei para minha mãe e depois
disso ela comprou outro sapatinho para mim.
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Fernanda teve bom desempenho na 7ª série. Ela comenta que participou de uma maratona
de conhecimentos Históricos. A maratona era uma disputa de conhecimentos de História,
promovida pelo professor de História entre todas as salas do colégio. Fernanda era representante
de sua sala e foi a aluna que mais se destacou nas respostas. Fernanda diz:“ Eu ganhei a artilharia
e fui a aluna que mais respondeu o que o professor perguntou. Ganhei até troféu”.
Na 8ª série, Fernanda seguia seus estudos na Escola Estadual Sousa Leite. Neste ano, a
sala de Fernanda conseguiu vencer a maratona “histórica de conhecimentos”. Ela se dedicou
muito aos estudos para participar da maratona. Ela diz “Ganhamos o troféu. Eu pesquisava
geralmente nos livros de História Geral da 7ª e da 8ª série. Quando o assunto era personagens
religiosos, eu pegava a Bíblia que tinha em casa. Eu pegava também os livros dos meus irmãos
para estudar”.
Ao falar de suas condições materiais, Fernanda comenta que contava com a ajuda dos
materiais escolares e os uniformes oferecidos pela prefeitura. Ela também contava com as ajudas
de suas irmãs, que também ajudavam na compra de material escolar. E, por fim, como sua mãe
criava galinhas e mantinha uma horta, muitas vezes ela repassava para a filha uma parte para
vender, com a finalidade de comprar material escolar. E ela afirma: “Eu vendia ovos e a mãe me
dava um dinheirinho para comprar os livros”. Ao mesmo tempo, vivendo de forma simples e
sempre economizando, passou por privações econômicas, como a falta de roupas e material
escolar. Fernanda relata que seu pai “falava que não tinha condições para comprar cadernos
dentre outras coisas. Às vezes, eu esperava o mês inteiro para ganhar um caderno. Muitas vezes
eu pegava algum que estivesse a lápis e apagava para tornar a escrever”.
Ao analisar os relatos de Fernanda sobre suas condições de moradia percebe-se que ela
viveu uma infância de grande privação material. Morava em uma casa que não tinha energia
elétrica, nem banheiro. Muitas vezes, o aluno proveniente do meio rural passa por dificuldades
que não são percebidas pelos professores. Esse momento Fernanda descreve da seguinte forma:
O dia que colocava o caderno em cima da mesa, à noite, a gente colocava
lamparina. Eu ficava com o nariz cheio de fumaça e cheirando querosene.
No outro dia era aquela dificuldade para tirar o carvão do nariz. Se
sujasse ou amassasse os trabalhos o professor falava mal. Os professores
achavam que a gente não tinha capricho.
Quando estava estudando, seus pais sempre pediam que ela terminasse rápido para ajudar
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nos trabalhos da casa. Ela só ficava liberada de trabalhar caso tivesse que estudar para alguma
prova. Essa estratégia utilizada pelos pais de Fernanda revela a importância atribuída por eles ao
ato de estudar. Fernanda comenta que “a mãe liberava do serviço, mas pedia para acabar de
estudar depressa para ajudar no serviço. Eu acho que é por isso que eu gostava tanto de estudar,
para não ter que trabalhar tanto”. Fernanda chegava da aula por volta da 1 hora da tarde e ajudava
a mãe a lavar roupas na bica, cuidar da horta, arrumar a casa, buscar lenha e socar arroz,
manualmente. Nos finais de semana, fazia biscoitos no forno a lenha. Fernanda relata: “Eu
trabalhava muito, quando eu não estava trabalhando eu estava estudando. Por isso que às vezes eu
refugiava no estudo.”
Na 8ª série, Fernanda continuava estudando na mesma escola, mas seu irmão a levava de
moto. Com relação ao irmão, Fernanda expressa um sentimento de solidariedade. Fernanda
lembra: “O meu irmão me levava e me esperava. Eu devo mesmo isso a ele. Nossa, ele foi muito
bom comigo!” Neste ponto é importante reportar-se à pesquisa de Portes (2001), que ressalta a
“solidariedade interna” existente entre os irmãos das camadas populares.
Ao concluir a 8ª série, o pai de Fernanda aconselhou -a a parar de estudar e trabalhar como costureira. Ela comenta: “O meu pai iria comprar uma máquina para eu costurar. Eu pensei, já
sei ler e escrever bem e vou ser costureira mesmo”. Todavia, a mãe decidiu que ela deveria continuar estudando. Ela relata: “Minha mãe disse que eu tinha que completar o Magistério e depois
eu até poderia voltar e ser costureira”. A opção pelo curso técnico foi confirmada ao término da
8ª série, quando houve a possibilidade de estudar na cidade de Barroso e morar na casa de uma
irmã. A decisão da mãe de Fernanda parece ter sido orientada por experiências passadas das filhas
mais velhas. As irmãs de Fernanda tinham estudado em colégio interno, cursaram o Magistério e
encontravam-se trabalhando. Essas experiências vão assinalando para a família novos caminhos e
orientando para novas práticas. As decisões a serem tomadas no encaminhamento das questões
escolares dos filhos mais novos são orientadas pelas experiências positivas pelas quais passaram
as filhas mais velhas, uma espécie de desbravadoras de possibilidades escolares, como observa
(PORTES, 2001, p.176). Fernanda explica que: “eu tinha uma irmã que era professora e ela ajudava a minha mãe. Com isso a mãe viu que se a mulher tivesse uma profissão, era bom e me obrigou a estudar, e disse que depois que eu formasse, se quisesse eu poderia voltar.” É importante
destacar que nessa experiência escolar vivenciada por essa estudante do meio rural, frente a sua
família, ocupou papel crucial na condução da escolaridade da filha.
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Em 1986, já no Ensino Médio, Fernanda passou a estudar no colégio Municipal de
Barroso. Morava com sua irmã e trabalhava como empregada doméstica na casa onde morava. O
dinheiro que recebia com o trabalho era utilizado para suprir suas necessidades materiais.
Tratava-se de uma necessidade de auto- sustento, já que não recebia de sua família recursos
matérias para prosseguir nos estudos. Portanto, estamos perto do que Geraldo Romanelli (2000)
chama de “estudante-trabalhador”. Na ótica deste pesquisador trata de estudantes que pertencem
a fração das famílias de segmentos das camadas médias que ingressam no mercado de trabalho
para continuar nos estudos e enfrentam ocupações provisórias até a conclusão do Ensino
Superior. Assim, Fernanda trabalhava durante o dia na casa de sua irmã e estudava à noite.
Zago (2000) também identificou nas camadas populares que o futuro escolar é projetado,
na perspectiva de uma conciliação entre estudo e trabalho. Fernanda ainda que pertencente aos
setores das camadas médias também utilizou a estratégia de trabalhar como empregada doméstica
para cursar o Ensino Superior.
O colégio Municipal de Barroso era muito exigente, segundo a entrevistada. Mesmo
assim, Fernanda teve um desenvolvimento satisfatório e se destacou em Química. O bom
desempenho nesta disciplina fez com que a professora de Química solicitasse a ela que auxiliasse
os colegas, ensinando-lhes os conteúdos em aulas de reforço. Para ela, “Eu me saí muito bem. Eu
lembro que na disciplina de Química a professora mandou os meninos que tinham ficado para
recuperação estudar comigo.” Nesse colégio Fernanda não comentava que era proveniente do
meio rural. Assim, o fato de estudar na zona urbana não foi motivos de dificuldade para ela, já
que ninguém sabia que ela era do meio rural, pois morava na casa de sua irmã.
Esta irmã de Fernanda era casada e tinha duas filhas. Ela se desentendeu com sua sobrinha
que possuía a sua idade. E explica que estava dando certo na casa da minha irmã, mas tinha
alguma coisinha era com a minha sobrinha que tinha quase a minha idade. Então, Fernanda se
decidiu por mudar para a casa de sua outra irmã, que também morava em Barroso. Nesta nova
casa ela ajudava nos serviços domésticos e cuidava da sua sobrinha recém-nascida: “Eu tinha que
cuidar da minha sobrinha. A casa ficava por minha conta, porque a minha irmã era enfermeira e
trabalhava o dia todo”.
No 2º ano, a mãe de Fernanda concordou que ela fosse morar em São João del-Rei, com
seus irmãos. Fernanda comenta que: “Eu conversei com a mãe e falei que não queria mais morar
em Barroso. Morar com as meninas não estava bom, porque elas eram casadas e tinham suas
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famílias. Eu queria morar em São João”. Assim, Fernanda mudou-se para São João del-Rei e
passou a estudar na Escola Estadual Dr. Garcia de Lima, indo morar com seu irmão e com sua
irmã em uma casa alugada, e arrumou um emprego como empregada doméstica. Para ela:
“Queria ter um trabalho fora, mesmo que fosse de doméstica. Eu não queria mais trabalhar em
casa.” Fernanda ficava muito cansada pois, trabalhando durante o dia, estudava um pouco à tarde
e à noite ia para a escola. No 2º semestre deste ano, Fernanda encerrou seu trabalho de
empregada doméstica e começou a trabalhar como trocadora de ônibus. Neste novo trabalho,
conseguia se dedicar mais aos estudos, pois ela levava os livros para a roleta e quando não tinha
passageiros ela ficava estudando: “Era muito bom porque eu fazia todas as minhas tarefas e eu
não pagava passagem para ir para a escola. Além disso, o dinheiro dava para me manter e era de
carteira assinada”. Apesar de gostar do emprego, Fernanda não trabalhou muito tempo como
trocadora, pois o namorado de sua irmã comentava que “menina de ônibus” não era menina de
respeito. Assim, ele conseguiu para ela um emprego em uma fábrica de tecidos, como ajudante de
tecelagem. Então, Fernanda passou a trabalhar na Companhia Têxtil São- Joanense. Afirma:
“Olha que inferno que ele me arrumou! Foi horrível! Porque eu trabalhava demais...”. Fernanda
trabalhava 48 horas por semana, inclusive aos sábados. Ela saía direto do trabalho para a escola.
Devido ao cansaço, chegava a dormir em sala. Ela comenta que “os professores sofreram comigo
e jogavam giz para me acordar”. Nessas circunstâncias, sua vida escolar foi marcada pela
escassez de tempo, fruto da difícil conciliação trabalho-estudo. Seu bom rendimento escolar foi
ao chão nesse período, conseguindo apenas o suficiente para ser aprovada nas disciplinas.
Em 1988, já no 3º ano, para fazer o estágio e concluir o Magistério, ela fez um acordo de
trocar horários no emprego. Fernanda comenta as dificuldades que enfrentou para concluir o
estágio:
O aluno de 2º grau não tinha direito a merenda, eu ficava com fome. A
cantineira guardava um prato de comida que às vezes tinha até formiga.
Nossa! Essa época eu passei muita fome, porque eu não tinha tempo de
comer e eu não gostava de levar almoço para fábrica, porque eu tinha
vergonha do que levar. Eu não tinha dinheiro para comprar. E não tinha
merenda para o segundo grau. Eu ficava muitas horas sem comer, acho
que é por isso que eu dormia tanto nas aulas.
Ao concluir o Ensino Médio, Fernanda continuou trabalhando na Fábrica e prestou
vestibular para Ciências na UFSJ. Segundo ela, “vou fazer vestibular. Negócio interessante fazer
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faculdade. Mas assim... eu fiz sem noção”.
Zago (2000), analisando Longevidade Escolar em famílias de camadas populares, dá a
conhecer que não há um projeto conscientemente elaborado pelos estudantes ou suas famílias de
chegar ao Ensino Superior. O jovem só se dá conta da existência de um concurso chamado
vestibular às vésperas de terminar o Ensino Médio, o que revela a ausência de planejamento, um
desconhecimento das dificuldades a serem enfrentados, da universidade e de suas próprias
capacidades e o que elas poderiam possibilitar-lhe (PORTES, 2001, p.120).
Em 1989, Fernanda fez o vestibular, para Ciências, na UFSJ e foi aprovada. Manteve, no
início da graduação, a conciliação entre trabalho-estudo, pois continuou na fábrica. Mas, ao final
do primeiro ano da graduação, já com o Magistério concluído, Fernanda decidiu-se pela carreira
de professora e começou a ministrar aulas de Educação Física na rede Estadual. No transcorrer
dos anos, chegou a lecionar várias disciplinas na situação de contratada e não sendo habilitada.
O desempenho acadêmico de Fernanda no curso de Ciências não foi satisfatório. Ela foi
reprovada em várias disciplinas. Na Universidade, no curso de Ciências, a estratégia de conciliar
trabalho-estudo não funcionou mais. O curso de Ciências foi apontado por Fernanda como um
curso difícil. Com relação às notas, ela comenta: “Eu não dei conta, porque a Universidade exigia
mais do que eu podia. No primeiro ano do curso de Ciências eu fui reprovada em quase todas as
disciplinas. A parte de Matemática eu tive mais sucesso”. Fernanda não estava satisfeita e prestou
vestibular para Filosofia: “Eu achava o curso muito apertado e tentei conseguir um curso mais
fácil, mas acabou que eu nem me matriculei”.
Fernanda não chegou a terminar o curso de Ciências e alguns fatores foram marcantes
para o seu desligamento. Ela atuava como professora e mesmo não sendo habilitada para atuar
nas disciplinas como Educação Física, História e outras, ela lecionava na situação de autorizada.
Fernanda assim relata: “Eu fiquei pegando contratos de autorizada e não habilitada. Eu dava aula
só com Magistério, porque na época, aqui em São João del-Rei, tinha muitos professores só como
autorizados”. Nesse período, ela chegou a atuar inclusive como professora na zona rural, o que
dificultou ainda mais sua conciliação de horários para cursar as disciplinas no curso de Ciências.
Fernanda considera que a conciliação entre o estudo e a atividade como professora dificultou seu
prosseguimento na graduação, uma vez que tinha pouco tempo para se dedicar aos estudos. E
diz: “Tive muita aula à noite, porque era um cargo efetivo de manhã, à tarde e até à noite e não
tinha jeito de conciliar”. Outra razão para o desligamento de Fernanda foi que ela não dava a

103

devida importância à graduação. Comenta ela que não teve ninguém que a informasse sobre a
importância da formação no Ensino Superior. “Eu não senti, diz ela, que a graduação era tão
importante, porque eu já tinha conseguido um cargo efetivo de 1ª à 4ª série”. Outra razão foi o
fato de começar a namorar nesse período, reduzindo ainda mais o seu tempo para se dedicar aos
estudos. Por fim, Fernanda relata que tinha interesse em ingressar no curso de Matemática.
Segundo ela, “eu não queria ser professora de Ciências, mas de Matemática”. Por todos esses
fatores, Fernanda não concluiu o curso de Ciências. E perdeu o vínculo com a UFSJ.
Fernanda fez o concurso para a prefeitura no ano de 1995, e foi aprovada para o cargo de
professora dos Anos Iniciais: “Eu me efetivei na prefeitura. Estava bom, porque eu já tinha um
emprego garantido e mais as aulas que eu conseguisse no Estado. Na época, aqui, tinha muito
autorizado. Porém foram chegando os habilitados e eu fui perdendo espaço”. Ainda em 1995,
casou-se e logo depois do casamento não retornou à Universidade para terminar as disciplinas:
“Depois que eu casei eu não fui mesmo”. Depois de um ano de casada ela teve um filho e
interrompeu os estudos por um período. Foi um tempo em que se dedicou basicamente ao filho e
ao trabalho. Fernanda comenta: “Eu parei de estudar porque arrumei um namorado e fui casar. Eu
fiquei sem estudar por um bom período”.
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) promulgada em dezembro de
1996 estabeleceu a exigência da formação de docentes com curso superior para atuar na educação
básica. Essa nova exigência da lei preocupou Fernanda, que não tinha o Ensino Superior. Assim,
ela sentiu a necessidade de estudar e viu aí também a possibilidade de melhorar suas condições
salariais.
Então decidiu-se a prestar vestibular para Matemática, em Três Corações, na Universidade
Vale do Rio Verde (UNINCOR), e foi aprovada. Porém, teve sérias dificuldades para cursar
Matemática. Ela comenta: “Eu fiz a prova, fui aprovada e matriculei, mas depois não consegui
cursar Matemática na UNINCOR, porque eu dava aula, era longe e ficaria caro, era cansativo”.
Assim, ela transferiu o curso de Matemática da UNINCOR para a UNIPAC, em Barbacena.
A graduação de Fernanda transcorreu dentro da normalidade. Para ela, “o curso de
Matemática fui do começo ao fim sem problemas”.

Em 2005, ingressou no Mestrado

Profissional em Modelagem Matemática e Estatística Aplicada na UNINCOR, e o título de sua
dissertação foi “Homotopia irregular para dígrafos invariantes”.
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Atualmente, Fernanda atua como professora efetiva das Séries Iniciais na Escola
Municipal Bom Pastor e Escola Municipal Bom Pastor e Escola Municipal Pio XII e como tutora
do curso de Pós-graduação em Matemática da UFSJ, em São João del-Rei. Ela almeja cursar
Doutorado em Matemática.

6.1 Os traços de configuração singular
Agora que conhecemos Fernanda e sua trajetória social e escolar, resta interpretar os traços gerais que compõem a configuração singular constituidora desse percurso.
As ações escolares dos pais de Fernanda não se traduziram em práticas estritamente
educativas. Logo, distinguem-se dos estudantes analisados por Nogueira (2000), já que não
contou com a adoção de práticas escolares que são mais típicas das camadas médias:
acompanhamento escolar diário na organização de um espaço apropriado no ambiente doméstico,
controle do tempo e das companhias, alfabetização antes que ela fosse para a pré-escola,
matrícula antecipada desta estudante na 5ª série do Ensino Fundamental, dentre outras séries, e
compreensão de que a concomitância estudo-trabalho atrapalharia a consecução de uma profissão
mais rentável no futuro, sendo inexistente o projeto que desenvolvesse um sistemático
investimento material, moral e pedagógico na causa escolar de Fernanda. Em todo caso, as
disposições morais estavam presentes, orientadas pela ética do trabalho.
Porém, por outro lado, o caso de Fernanda contou com ações familiares na constituição de
seu percurso escolar. Todavia, apesar do fraco capital cultural e escolar disponível em sua
família, evidenciou-se a existência de ações familiares de escolarização da filha, na figura dos
irmãos e da mãe, sem que isso significasse, todavia, apesar de idealizado pelos pais, seu acesso
ao Ensino Superior.
As ações escolares da mãe de Fernanda evidenciaram-se nos seguintes elementos:
quando ela decidiu parar de estudar para ser costureira, a mãe convenceu-a a mudar de localidade
para morar com as irmãs, a fim de que ela pudesse prosseguir nos estudos. Seus pais
empreenderam esforço para mantê-la na escola. Não existia transporte escolar até outras
localidades para ela dar continuidade aos estudos a partir das Séries Iniciais, seu pai é que decidiu
assumir o transporte de caminhonete, tornando possível que a filha estudasse. Os esforços
individuais se associam aos esforços parentais para alcançar o sucesso escolar. Muitas das vezes,
a mãe nem sabe por que o filho está fazendo aquele curso superior, mas sabe que foi conseguido
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com muito esforço e sacrifício.
Fernanda mobilizou-se na constituição de seu percurso e se fez sentir nas disposições de
disciplina, perseverança, conformismo às regras da escola. Incorporou o desejo de ascensão social pela via da escola. Na gênese da determinação de Fernanda, encontra-se, uma vontade de aprender e um desejo de emancipação cultural e social pela via da escola. Esse traço remete à discussão feita por Souza (2009), ao analisar a trajetória de Camila.
Assim, no percurso escolar desta estudante evidencia-se como importante o fato de ser da
zona rural e estudar na zona urbana. Em relação à sua adaptação, ela aproximou-se de um grupo
tido como “forte” para não sofrer tratamento diferenciado, revelando desde cedo uma capacidade
de leitura , de cena, de atuação e capacidade de adesões necessárias para a socialização.
Nas narrativas de Fernanda sobressaíram as ações desenvolvidas por ela em prol de sua
escolarização. Ela conduziu sua escolaridade de modo específico e à sua sociabilidade; em
termos mais amplos, ela, desde cedo, teve que tomar as decisões relativas à sua vida escolar e
também social, como, por exemplo, aos 11 anos fez sua matricula na escola. Nesse processo,
constituiu disposições como autonomia, determinação e perseverança que, sem dúvida,
favoreceram sua trajetória escolar longeva, ainda que marcada por descontinuidade do fluxo
escolar no Ensino Superior. O desejo de ascensão social foi construído por Fernanda a partir de
referências do universo intrafamiliar: irmãs professoras, com as quais ela interage e desenvolve
relações de referência.
A posse de um diploma de Curso Superior propiciou possibilidades na ocupação do
mundo do trabalho por esta estudante. Ela atua como professora efetiva das Séries Iniciais nas
Escolas Municipais Bom Pastor e Pio XII e ainda como Tutora do curso de Pós-graduação em
Matemática da UFSJ, em São João del-Rei. Sobre sua experiência profissional, Fernanda já
trabalhou como professora das Séries Iniciais e no início de sua carreira profissional ela atuou
também no Ensino Fundamental; assim sendo, Fernanda leciona há mais de duas décadas.
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CAPÍTULO VII
MARCELA: INVESTIMENTOS PARENTAIS EM UMA ESCOLARIZAÇÃO PRIVADA E RESULTADOS LIMITADOS
Marcela formou-se em Geografia pelo IPTAN. Nascida na zona rural de São Miguel do
Cajuru, ela é a filha mais velha de uma família de quatro filhos.
A entrevista com a Marcela foi realizada em sua residência no distrito de São Miguel do
Cajuru. Foi marcada para o dia 17 de setembro, às 15 horas; entretanto, ao chegar à sua
residência, Marcela solicitou que mudasse a data da entrevista para segunda-feira, porque ela
teria um compromisso neste dia. Logo, a entrevista foi realizada às 14 horas e 30 minutos, na
residência de Marcela, no feriado do dia 19 de setembro, já que ela não teria que ir trabalhar.
Durante a entrevista estavam presentes seus filhos e um sobrinho. Marcela é casada e mãe de dois
filhos. Atualmente, ela reside em São Miguel do Cajuru e possui casa própria. O sustento da
família provém do salário de professora dos Anos Inicias da rede pública em São Miguel do
Cajuru e dos proventos de seu marido, que trabalha como pecuarista.
A maioria da família de Marcela é proveniente da localidade. Ela afirma desconhecer a
escolaridade de seus avós paternos. Porém, através das informações obtidas de parentes sobre
seus avós, Marcela sabe que seu avô chegou até a 3ª série do Ensino Primário. Ele era trabalhador
rural e aprendeu o ofício de pedreiro e carpinteiro. Seu avô paterno atuava também nestas duas
áreas e inclusive chegou a fabricar caixões. Marcela explica “ele não tinha uma profissão certa.”
Sua avó, já falecida, era proveniente do Elvas, distrito de São João del-Rei. Filha de professora, a
avó de Marcela estudou até 3ª série do Primário e se dedicava aos afazeres domésticos e aos
cuidados dos filhos.
Os avós maternos de Marcela já faleceram e eram provenientes de Ribeirão do Chaves,
distrito de São Miguel do Cajuru. O avô se dedicava às atividades de pecuária e produção de
leite, enquanto sua avó se dedicava aos afazeres domésticos. Marcela conhece muito pouco da
história escolar de seus avós. Ela sabe que seu avô era alfabetizado, porém não sabe se ele chegou
a frequentar uma escola formal, pois tinha leitura rudimentar. Sua avó materna também era
alfabetizada, porém também não chegou a frequentar uma escola formal.
Os tios dos ramos paterno e materno eram alfabetizados, mas não chegaram a níveis
avançados do ensino. Os primos de Marcela já estão alcançando o Ensino Superior nos cursos de
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Pedagogia e Normal Superior.
O pai de Marcela é proveniente de São Miguel do Cajuru. Ele nasceu em 1944 e estudou
até a 3ª série do Primário. Quanto à profissão, Marcela esclarece que ele é comerciante e
pecuarista. Ela comenta que “o pai tem uma mercearia e também tem curral de leite. Ele compra
e vende gado.” Sua mãe, nascida em Ribeirão do Chaves, é do lar e cursou até a 3ª série do
Primário.
Marcela é a filha mais velha de uma família de quatro irmãos, sendo três mulheres e um
homem. As duas irmãs de Marcela já concluíram o Ensino Superior, em Geografia, pelo IPTAN.
O irmão mais novo concluiu o Ensino Fundamental.
Marcela é branca e no momento da entrevista estava com 41 anos. Ela não frequentou a
pré-escola. Ingressou, com idade entre seis e sete anos, na 1ª série do Ensino Fundamental, na
Escola Estadual de Arcângelo, na qual permaneceu por quatro anos. Quando Marcela ingressou
na 1ª série, não sabia ler nem escrever. Ela não cursou a pré-escola, pois este nível de ensino não
era oferecido em São Miguel do Cajuru. A primeira professora de Marcela marcou sua trajetória
escolar. Ela comenta que “a minha primeira professora foi a Dona Maria Teresa, eu lembro dela
até hoje.” Na 1ª série, a escolaridade de Marcela transcorreu dentro da normalidade, e ela foi
aprovada. Para ela, “o meu primeiro ano foi bom.”
Marcela foi reprovada na 2ª série, com um rendimento regular. Contudo, sua mãe
conversou com a professora e pediu que a filha repetisse o ano, para que ela “ficasse mais
preparada”. Ela fala que “no 2º ano eu não estava bem para passar de ano, mas passava na
condição de fraca, eu imagino. A professora disse que dava para passar, mas a mãe afirmou que
eu tinha que tomar bomba porque eu não estava bem preparada e não poderia passar de ano.
Então a mãe achou melhor que eu repetisse”.
Na segunda vez em que Marcela cursou a 2ª série ela teve um bom desenvolvimento e não
teve dificuldades em ser aprovada. Ela comenta que “foi bem tranquilo”. Marcela recorda-se muito pouco da 3ª e 4ª séries. Lembra-se de brincadeiras que fazia naquela época e dos desentendimentos com algumas colegas. Recorda que “parávamos no caminho da escola para escorregar na
grama. Às vezes nós subíamos da escola brigando. As brigas começavam na escola na hora do
recreio e às vezes se estendiam para fora da escola. Um fato que marcou a trajetória de Marcela é
que a professora contava histórias na sala de aula: “Eu não esqueço, eram alguns livros de histórias infantis grandes, desenhados na borda e picotado”. A professora começava a contar em um
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dia e no outro dia ela contava mais um pouco, todos os dias no final da aula. Eu adorava!” A literatura infantil constitui uma fonte rica a ser problematizada pelo professor, que, por meio de um
trabalho interdisciplinar, promoverá o acesso do aluno a outras linguagens, outras histórias, e o
desenvolvimento de posturas críticas e criativas (ZAMBONI e FONSECA, 2010, p.351). Todavia,
pensar a leitura como formação implica pensá-la, enquanto narrativas literárias endereçadas às crianças, como produtos culturais de um tempo histórico marcado pelo desenvolvimento tecnológico dos meios de informação, articuladas a outras produções visuais,
textuais, às fontes orais, constituem ricas bases de significações das tramas das experiências humanas nos diversos tempos e espaços (ZAMBONI e FONSECA, 2010, p.350).

Na 5ª série, Marcela continuou morando com sua família em São Miguel do Cajuru, mas
foi estudar em São João del-Rei, na Escola de Comércio Tiradentes. No início do ano, o pai de
Marcela custeava a metade da mensalidade, para pagamento da outra parte ela fazia uso do
benefício da bolsa de estudos oferecida pela prefeitura. Para Marcela, “os alunos que saíam daqui
para estudar em São João del-Rei já tinham bolsas garantidas pela prefeitura. Era só a gente dar o
nome.” No decorrer deste ano, Marcela conseguiu a bolsa integral de estudos e explica “Eu acho
que meu pai não chegou a pagar o ano todo. Ele começou a pagar e depois a prefeitura pagou a
bolsa integral.” Muitos dos estudantes de São Miguel do Cajuru que passavam a estudar em São
João del-Rei escolhiam esta escola, como é o caso de Marcela. Mas continuar os estudos em São
João del-Rei exigiu dela o deslocamento diário, demandando um grande esforço de acordar às 5h
da manhã e retornar 1h da tarde.
Sobre a experiência de morar na zona rural e estudar na zona urbana, Marcela não recorda
de qualquer tipo de preconceito. Ela afirma que “ninguém colocava apelido e não teve
preconceito”. Na sala de Marcela havia mais alunos provenientes de São Miguel do Cajuru, o que
pode ter facilitado a vida escolar dela. Diz ela: “Na minha sala tinham mais cinco alunos de São
Miguel do Cajuru.” Porém, em algumas situações, ela se sentia envergonhada de ser da zona
rural, como na 6ª série, quando ela e os demais alunos de São Miguel do Cajuru pediram ao
motorista da Kombi que parasse mais longe da escola, pois tinham vergonha de chegar de Kombi
perto dos alunos que ficavam aguardando o início das aulas do lado de fora. Assim disse ela: “Eu
lembro que nós pedimos o motorista para parar a Kombi mais longe da escola.” Marcela tinha
uma personalidade forte. Ela comenta: “Eu lembro que minha irmã desentendeu na escola com
uma colega, logo ela começou a chorar. Eu a enfrentei, dei um soco na boca dela. Eu nunca fui de
deixar os outros fazer muito as coisas comigo e ficar quieta não.” Na 5ª e 6ª série, o pai de
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Marcela ficava responsável pelo transporte, como se vê:
Quando eu iniciei os estudos quem pagava o transporte era o meu pai. Eu
ia de carro todos os dias. Eram de 5 a 6 alunos de São Miguel do Cajuru
que estudavam em São João del-Rei. Os pais desses alunos combinaram
que para cada dia da semana um pai ficaria responsável pelo transporte.
No entanto, os pais desses estudantes estavam encontrando dificuldades em cumprir com
este compromisso, que demandava recursos econômicos, tempo e esforço. Segundo ela, “nossos
pais estavam achando cansativo, custoso e complicado a viagem. Às vezes, logo no dia em que o
pai tinha que levar eu e minha irmã em São João del-Rei aparecia uma outra coisa para ele fazer.”
No intuito de resolver esse problema de transporte, os pais se reuniram e contrataram um
motorista. Porém, eles descobriram que a prefeitura tinha responsabilidade de fornecer o
transporte. Então, eles reivindicaram seus direitos e conseguiram que a prefeitura ficasse
responsável pelo transporte.
Na 5ª série, Marcela ficou em recuperação. Ela comenta:
Eu lembro que os pais quando necessário pagavam o motorista tradicional
de São Miguel do Cajuru que sempre levava alunos quando solicitado. Na
recuperação da 5 ª série o motorista não podia nos levar. Então, eu, meu
primo e um amigo fomos para São João del-Rei de carona numa
caminhonete lotada. Estava chuviscando e nós tivemos que subir na
carroceria da caminhonete. Eu passei frio. Eu morri de vergonha porque
eu era a única mulher no meio daqueles homens. Como não tinha
ninguém para nos buscar, eu e meu primo fomos até no trevo do Januário
debaixo de chuva à noite. Nós chegamos lá e pedimos um homem um
cartão telefônico para ligarmos para o pai dele buscar a gente. Nunca
esqueço, foi um episódio muito ruim. Nos dois dias de recuperação nós
não tínhamos transporte para ir fazer as provas.
Na 6ª série, Marcela mudou para uma escola considerada mais exigente e passou a estudar
no Colégio São João, por influência do pároco de São Miguel do Cajuru. Ele inclusive
aconselhou essa mudança de escola para os outros alunos de São Miguel de Cajuru, que também
estudavam na Escola de Comércio Tiradentes. O padre, preocupado com a qualidade da escola,
conversou com os pais dos alunos explicando os motivos da necessidade de mudança de escola.
Sobre esta mudança, Marcela diz que “na 6ª série fui lá para o colégio São João porque o Padre
Marreco começou a trabalhar aqui no Cajuru e esclareceu sobre o Colégio São João ser uma

110

melhor escola. Com isso, saiu todos os alunos de São Miguel do Cajuru foram estudar lá.”
Na 6ª série, Marcela foi aprovada e afirma que “foi tranquilo.” O processo de
escolarização de Marcela desde as Séries Iniciais não foi marcado por um bom desempenho. Ela
se contentava com notas regulares e não desenvolveu a constituição de disposição à competição,
que favorece de modo especial os estudantes na escolha de carreiras mais seletivas. Para explicar
seu desenvolvimento escolar, oscila entre relacioná-lo à posse de um cansaço da viagem ou a um
pequeno esforço pessoal, como se pode ver. Ela comenta:
Eu ficava cansadíssima com a viagem, principalmente porque eu
levantava muito cedo, que eu nunca gostei de levantar cedo. Eu chegava
morrendo de sono, tinha que dormir um pouco para depois começar fazer
tarefa e estudar. Mas eu nunca fui muito de estudar, pegar ali, para
estudar, muito não.
Para Marcela, se ela conseguisse a aprovação, a sua tarefa enquanto aluna estava
cumprida. Ela esclarece: “Nesse período, com certeza tinha alguma dificuldade em Matemática,
Física, mas eu passei.”
Sua mãe adotou atitudes positivas em relação ao processo de escolarização da filha. Ela
preservava a filha das tarefas domésticas, para que ela permanecesse no mundo dos estudos. Diz
ela: “Minha mãe liberava para estudar. Eu ajudava, mas era pouco. Quando eu era criança a mãe
tinha pessoa que ajudava ela. O serviço doméstico não atrapalhava nos estudos não. Não estudava
de falta de vergonha mesmo.”
Os pais de Marcela acompanhavam sua escolaridade por meio das notas no boletim.
Marcela relata que “o pai sempre ia às reuniões”. A mãe não tinha um horário para
acompanhamento dos estudos da filha. Assim, ela não ajudava na organização da vida de
estudante da filha tal como o horário de estudos: “Minha mãe acompanha as tarefas perguntando
se eu já tinha feito a tarefa e seu já tinha estudado para as provas.” O pai não descuidou do
acompanhamento da educação da filha. Ele financiava lanche, material escolar etc. Porém
Marcela porém, para diminuir os custos, comprava livros de séries anteriores. Ela fala que “meu
pai dava o que precisava, mas eu não gastava ao “deus- dará.” Tinha que dosar as coisas”.
Desde o início da narrativa sobre seu percurso escolar, Marcela cita os pais e as irmãs, os
quais, segundo ela, tiveram grande importância na constituição de seu percurso escolar. Em
relação às irmãs, Marcela expressa um sentimento profundo de vivência de experiências comuns.
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Em função disso, a história de vida e escolar de Marcela é sempre contada em associação à
história das irmãs. Elas acordavam juntas, brincavam, conversavam, estudavam, assim como
observou Lacerda (2006), ao analisar a trajetória de Felipe.
O pai de Marcela forneceu condições materias necessárias para que a filha prosseguisse
no mundo dos estudos, como se vê no relato que segue:
Eu lembro quando eu estudava o pai sacrificou, pagava transporte.
Sempre acreditou em mim. Eu entrava no quarto todo dia de manhã e
pedia dinheiro para comprar merenda. Ele me dava e mandava levar para
a minha irmã. Eu estudava em uma escola particular, fui da zona rural,
tem muita coisa que a gente nem precisava ou nem ficava sabendo
quando estudava aqui, ao chegar na escola urbana, as exigências materiais
eram maiores. Nos primeiros anos eu senti diferença, mas depois, parece
que eu amadureci. Mas eu procurava não exigir tanta coisa, porque nós
éramos três filhas estudando ao mesmo tempo. Era muita coisa.
Quando chegou à 7ª série, Marcela foi reprovada no colégio São João. No ano seguinte
ela passou a estudar no Instituto Auxiliadora, já que no prédio onde aquele colégio funcionava
passou a ser um dos Campi da Fundação de Ensino Superior de São João del-Rei, atual UFSJ, em
1986. Ela comenta que a escolha do Instituto aconteceu devido a influência da maioria dos
colegas de São Miguel do Cajuru, que mudaram para esta escola, que era considerada umas das
melhores escolas privadas da cidade. Ela explica “por que era uma boa escola: por causa das
irmãs de caridade. Era bem falado.” A turma do Colégio São João foi estudar no Instituto
Auxiliadora. Na segunda vez que Marcela repetiu a 7ª série ela foi reprovada. Marcela comenta:
“Eu não sei mais em quais matérias fui reprovada.” Ao ser reprovada, os pais de Marcela
chamaram a atenção da filha: “Meu pai reclamou porque eu ficava só para estudar e ainda fui
reprovada.” Mas o pai era tranquilo, a mãe era mais brava.” A segunda vez que Marcela repetiu a
7ª série ficou marcado o momento em que seu pai foi buscar o boletim.” Ela comenta: “Eu
lembro bem, era perto do Natal, o pai foi buscar no colégio, à tarde, meu boletim”. Eu estava com
ele e eu fui reprovada de novo. Então ele disse: “Mas de novo, Marcela,” mas não xingou. Já a
mãe xingou bastante e disse que era uma vergonha ser reprovada pela segunda vez a mesma
série.”
Na terceira vez que repetiu a 7ª série Marcela passou a estudar no Colégio Nossa Senhora
das Dores, devido à localização do Instituto Auxiliadora. Ela esclarece: que “Íamos para a escola

112

de ônibus. Porém meu pai não deixava no final da aula eu ficar fora do colégio, aguardando o
transporte, pois achavam a escola afastada e, portanto, perigoso”. Nessa escola Marcela foi
aprovada.
É possível observar que a trajetória escolar de Marcela não foi marcada por sua forte
mobilização escolar, pela constituição de disposições favoráveis a uma escolarização longa e de
excelência, pelo sentido que ela atribuiu ao seu processo de escolarização e à escola. Os pais de
Marcela, apesar de não terem formulado um projeto de escolarização longo para os filhos,
mobilizaram-se, investindo em “aulas de reforço” (Lacerda, 2006). Segundo Marcela, ela foi
“reprovada porque eu não estudei nada. O meu pai pagou professor particular de Matemática, que
vinha de São João del-Rei para dar aula para mim. Mas realmente nesses anos eu não queria
saber de estudo. Teve dia que eu fiz tarefa lá na porta do Instituto Auxiliadora.”
Na 8ª série Marcela continuou estudando no Nossa Senhora das Dores. Ela ficou para
recuperação em três disciplinas. Dedicou-se com mais intensidade aos estudos e conseguiu ser
aprovada: “Estudei muito e consegui, graças a Deus!” Uma das formas encontradas por Marcela
para estudar foi contar com o apoio de seu namorado, pois “eu tinha uma grande dificuldade em
verbos. Então meu namorado estudou comigo”.
As condições precárias de transporte se relacionam com os problemas ligados ao processo
ensino e consequentemente com o desempenho dos alunos rurais. Na 8ª série, Marcela comenta
que frequentemente a Kombi quebrava no caminho. Nessas circunstâncias, “Eu pegava carona
em caminhão de ração e eu subia lá em cima daquele monte de saco de ração para voltar para
casa. Chegava em casa tarde e acordava cedo, desanimava um pouco de estudar.”
Ao concluir a 8ª série, aos 19 anos Marcela casou-se e parou de estudar por um ano. Ela
comenta: “Quando parei de estudar eu fiquei à toa em casa, era cansativo. O meu marido, mãe e
sogra me incentivaram a começar estudar.” Então, participou de um processo seletivo para
ingressar em um curso técnico de Enfermagem, porém não foi aprovada. Dialogo com a
dissertação de Lima (2010), que lança a reflexão da compreensão de juventude. De acordo com
Lima (2010), Sales entende que, embora em diversos estudos a compreensão das etapas entre a
infância e a vida adulta apareça como puberdade, adolescência e juventude, não se pode partir de
critérios etários para definir a juventude, principalmente para aqueles jovens que vivem no
campo. De fato, não se pode universalizar a juventude, como também é questionável agrupá-la
apenas por seu espaço geográfico. As precisões cronológicas, no campo, estão associadas ao
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tempo de ir à escola, à idade de votar, ao casamento, ao tempo de poder possuir um cadastro de
terra. Para a autora, enquanto nas sociedades urbanas essa fase de transição é demarcada através
da escolarização como preparação ao ingresso no mercado de trabalho, no mundo rural a linha
que separa a infância e a juventude da vida adulta é o casamento e a formação da prole. Marcela
casou-se quando estava na 8ª série. Ela relata: “Eu namorei seis meses, fiquei noiva e no final do
ano eu casei.” Os pais de Marcela concordaram com a decisão da filha. Segundo ela, "meus pais
aceitaram numa boa e não falaram nada, que eu era nova nem que nada. No ano que eu casei eu
parei de estudar. A mãe falou que não precisava parar de estudar, poderia casar e continuar
estudando. Mas eu não quis não. Eu achava que como eu casei então eu ia cuidar da minha casa e
do meu marido.” Depois eles a incentivaram. Marcela planejava desde jovem para o seu futuro o
casamento e aspirava a carreira de professora para conciliar com esse projeto: “Eu queria casar.
Quando eu casei eu estava na 8ª série ainda e continuei a morar aqui no Cajuru, em que eu iria
trabalhar senão como professora?”.
Marcela voltou a estudar no 1º ano na Escola de Comércio Tiradentes e continuou fazendo
uso da bolsa de estudos com o objetivo de cursar o 1º ano básico, uma vez que tinha interesse em
cursar o Magistério. O Ensino Médio era dividido em cursos que compreendiam o Científico e
Magistério. Por isso, o aluno que desejasse cursar o Magistério teria que cursar o 1º ano básico e,
na sequência, fazer o Magistério. Marcela comenta que “teve que ir para a Escola de Comercio
porque o colégio Nossa Senhora das Dores não oferecia o 1º ano Básico.” A irmã de Marcela
estudava na mesma sala que ela. Ela explica que “devido às reprovações que tive a minha irmã
me apanhou.” Marcela se adaptou bem nessa escola e dedicava atenção especial ao professor de
matemática. Ela fala que “adorava” o professor de Matemática: “Ele era um bom professor.
Sempre me marcou, não sei por que, e sempre professor de Matemática”.
Para Marcela, a experiência de morar na zona rural e estudar na zona urbana, nessa escola,
não foi um motivo de intimidação: “Às vezes eles falavam alguma coisa, como vocês vem da
roça, alguma coisa assim. Porém comigo não falavam muito porque nunca deixei barato.”
No 2º ano, como não tinha o Magistério na Escola de Comércio Marcela passou a estudar
na Escola Estadual Cônego Osvaldo Lustosa. Esta escola era a única escola pública que oferecia
essa modalidade de ensino em São João del-Rei. Marcela destacou em seus relatos que
manifestava interesse em frequentar um curso técnico que a qualificasse de imediato para o
mercado de trabalho. Tal orientação parece ter vindo dos pais, que conduziram Marcela a
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escolher o Magistério. Ela comenta então:
Magistério eu formava e já tinha um emprego, que era ser professora, e
no Cientifico não. Eu saía com um diploma na mão. Pensei em ser
professora mesmo. Mas também não tinha outra coisa para fazer. Em São
Miguel do Cajuru é pequeno o mercado de trabalho. Tinha algumas
professoras que vinham de São João del-Rei e moravam na casa ao lado
da minha, logo fui olhando as professoras e tendo convivência. Coloquei
na cabeça que eu queria ser professora também.
No 2º ano, Marcela encontrou dificuldades em Física. Segundo ela, “eu tinha dificuldade
em Física, Nossa! Essa matéria era difícil demais. Eu lembro que eu e a minha irmã ficávamos
em São João del-Rei para fazer trabalhos e estudar com algumas colegas.”
No 3º ano, ela conseguiu ser aprovada. Ela destaca uma prova que foi fazer e como não
tinha estudado, e utilizou a estratégia de colar para fazer a prova: “Lembro que fomos fazer uma
prova, sentava eu, minha irmã e minha prima, e nós não tínhamos estudado nada para essa prova.
Ficou nós três na hora da prova, lá, colando. Eu sempre gostei de colar e colar era comigo mesmo
até na faculdade. Na 7ª série, 1ºano, eu lembro que eu já colei. Eu colava do colega. Eu tinha
agilidade para colar do outro. Mas colar de papelzinho nunca tive.” Observa-se por este relato
que o ofício de aluno vai muito além de uma aceitação sem questionamentos das normas
escolares. Passa, também, por aprendizagem de práticas condenadas e combatidas no interior dos
estabelecimentos escolares.
Em 1994, então no 3º ano, Marcela teve bom desenvolvimento. Neste ano, o prefeito de
São João del-Rei suspendeu o transporte escolar para o Ensino Médio, justificando que a
responsabilidade da prefeitura se resumia ao Ensino Fundamental. Marcela relata que “esse ano
foi difícil, porque o prefeito cortou a kombi”. Logo ela mudou-se para São João del-Rei, para
morar em uma república. Ela assim desabafa: “Eu quase parei de estudar, porque eu era casada,
então o meu marido tinha que ficar em São Miguel do Cajuru, e eu ficar a semana inteira em São
João del-Rei.”
Ainda no 3º ano retornou o beneficio do transporte escolar. Logo Marcela voltou a morar
em São Miguel do Cajuru. Observa-se que no 3º ano Marcela teve uma professora que dedicava
atenção especial aos alunos: “Eu lembro de uma professora muito boa que tive. Ela era amiga,
colocava os alunos para cima e animava a sala. Só que ela morreu em um acidente
automobilístico. Os alunos ficaram tristes. Tanto é que na formatura ela foi homenageada. “Ainda

115

assim, Marcela teve um bom desenvolvimento no 3º ano e “sobre as matérias correu tudo bem”.
Ao concluir o Ensino Médio e de posse do diploma de Magistério, Marcela tentou
conseguir uma ocupação profissional na área de educação. Ao final do 1º semestre surgiu uma
vaga na escola rural de São Miguel do Cajuru. Entretanto, Marcela não pôde assumir a vaga
porque estava grávida de seu primeiro filho. Ela explica: “Eu descobri que tinha uma vaga, na
Vendinha, zona rural pertencente ao distrito de São Miguel do Cajuru. Então corri atrás e
consegui. Mas como eu estava grávida tentei um acordo, mas não pude ocupar a vaga.”
Marcela teve seu primeiro filho em 1995 e no ano seguinte começou a atuar como
professora dos Anos Iniciais. Ela relata que “meu filho nasceu e depois eu comecei a trabalhar no
Cedro, que é localizado na zona rural pertencente a São Miguel do Cajuru. A partir desse ano
nunca mais eu parei de trabalhar.” Marcela chegou a dar aula para turmas bisseriadas e
multisseriadas em várias escolas rurais pertencentes à zona rural do distrito de São Miguel do
Cajuru. Ela também atuou como professora em São João del-Rei e nos povoados rurais de Rio
das Mortes, Januário, Morro Grande, que são povoados rurais pertencentes ao município de São
João del-Rei: “No início eu era contratada. Eu tinha que ir toda vez para aqueles contratos. Nossa,
era uma tortura!”.
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB 9394), de 1996, exigiu a
formação de docentes em nível superior para atuar na educação básica, admitida como formação
mínima para o exercício do Magistério na educação infantil e as quatro primeiras séries do
Ensino Fundamental, a formação oferecida em nível médio, na modalidade Normal,
estabelecendo prazo de dez anos para se colocar em prática. Em 2002, para cumprir as exigências
da lei, Marcela conseguiu uma bolsa no valor de 50% de desconto do valor total da mensalidade,
oferecida pela prefeitura, para cursar Geografia no IPTAN. E ela declara: “Ou você fazia o curso
superior ou você parava de dar aula. Eu fiz Geografia porque na época não tinha Normal
Superior”. Marcela até chegou a prestar vestibular para pedagogia na UFSJ; no entanto, não
conseguiu aprovação. Ela comenta ainda: “Eu tentei três vezes Pedagogia na UFSJ e não passei.
Como não passei, depois eu deixei para lá, não tentei mais não.”
Marcela relata que tinha interesse em estudar na USP, porém não sabia qual curso fazer.
Ela : “Eu tinha um grande sonho de estudar na USP. Eu não sabia que carreira seguir. Eu tinha na
mente só professora.” Tentar o vestibular na USP para Marcela seria inviável, pela questão do
transporte e pela preocupação de seus pais. Ela fala que “era muito difícil. Como que eu iria?
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Quem ia me levar? Como que eu poderia fazer vestibular nesses lugares? Meus pais não iam
deixar ir sozinha. Eu acho que eu via passando no jornal Nacional, vários alunos saindo do portão
da USP. Assim que surgiu interesse. Eu só tentei na UFSJ porque ali seria mais fácil.” As
condições acadêmicas de Marcela ao concluir o Ensino Médio não permitiram a ela proceder a
escolhas. O percurso escolar de Marcela não foi marcado pela regularidade e por um desempenho
escolar regular, abaixo da média. Os pais de Marcela desenvolveram disposições de escolarização
da filha até o 2º grau. Marcela assim se declara: “Eu acho que os meus pais pensavam que
completar o 2º grau estava bom. Na verdade, até eu pensava assim, porque quando a gente se
tornou professora não precisava do 2º grau, não precisava de faculdade. Parece que a gente meio
que acomodou aquilo ali. Eu também, sabe?”
Marcela, duas irmãs e dois amigos que também eram professores das Séries Iniciais sem
São Miguel do Cajuru iniciaram juntos o curso de Geografia. Eles continuaram morando em São
Miguel do Cajuru e alugavam uma kombi para ir a São João del-Rei. Segundo ela, “nos
pagávamos a metade do curso e o transporte. Às vezes, no final do mês, não sobrava quase nada
do salário para nós, porque o transporte era muito caro.”
Marcela teve bom desenvolvimento no curso superior de Geografia. Diz ela: “Não tive
dificuldade. Os professores elogiavam os trabalhos que fazíamos. Nós sempre procurávamos
formar o nosso grupo aqui de Cajuru para facilitar.” Marcela enfrentou dificuldades para
desenvolver a monografia, uma vez que em sua casa não havia internet. Em São Miguel do
Cajuru recentemente vem surgindo um número reduzido de residências com pontos de acesso à
internet Assim, trabalhos escolares que dependem desse recurso tornam-se difíceis de serem
realizados para os estudantes do meio rural. São Miguel do Cajuru não possui lan house, o que
piora ainda mais a situação. Inclusive os computadores da escola não têm acesso à internet.
Dentre as trajetórias que analisei, esta é a primeira estudante que, mesmo cursando o
Ensino Superior, continuou inserida no meio rural. Por sua vez, Marcela declara:
Foi difícil fazer a monografia. Eu tive que estudar muito. Foi muito
desgastante e cansativo. Eu tinha que pesquisar muitas coisas na internet
e tudo era no computador. Eu tinha que ficar atrás de pessoas em São
João del- Rei para fazer isso para mim, porque eu não tinha esse recurso.
A monografia tinha que ser tudo no CD. Eu conhecia uma pessoa perto do
IPTAN que fazia os trabalhos todos para mim. Eu fazia e dava para ela
digitar. Eu chegava e mostrava para o professor, que falava que estava
errado. Então eu tinha que procurá-la de novo e esperar que arrumasse
tudo para mim”.
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Durante o curso superior, Marcela vivenciou uma tríplice jornada. Ela assim comenta:
“Nessa época eu trabalhava, cuidava da casa e do meu filho Artur e estudava. Eu não tinha
tempo. Eu ficava muito cansada. Eu quase não tinha tempo. Eu gostava de sair, só que, ficava
desanimada e queria dormir.” Concordo com Ávila (2010), pois a entrada na universidade faz
com que, para as mulheres com tríplice jornada, o tempo, que já era pouco, se torne ainda mais
escasso. Adaptar a vida e a rotina diária a mais uma atribuição não é empreitada simples para as
mulheres que já têm uma dupla jornada de trabalho e começam a estudar à noite, situação que se
torna motivo de desgaste e sofrimento.
Em 2004, Marcela foi aprovada no concurso para professora dos Anos Iniciais. De acordo
com seu relato, “tinha as vagas de São Miguel do Cajuru. Eu tive a oportunidade de escolha e
ficou definido minha vaga aqui.” Atualmente, Marcela é vice-diretora da escola Padre Miguel
Afonso Andrade Leite em São Miguel do Cajuru.
Ao terminar o Ensino Superior, Marcela engravidou novamente. Neste período, ela e suas
duas irmãs fizeram pós-graduação em Psicopedagogia, em Barbacena. Ela relata: “Fiz pósgraduação grávida, e depois, ainda me recuperando da cirurgia cesariana. Lembro que eu fui fazer
prova para não ficar em fase diferente das minhas irmãs e depois ter que ir sozinha.”
A vida escolar de Marcela foi marcada pela relação de amizade com alguns professores e
colegas. Ela comenta: “Por exemplo, na faculdade eu lembro de um professor de monografia. Ele
comentava que tinha que considerar a nossa realidade. Ele veio para São Miguel do Cajuru nos
auxiliar na pesquisa da escola sobre o trabalho das professoras. Os professores na faculdade se
preocupavam quando nos falávamos que pagávamos muito caro pelo transporte.”

7.1 Os traços de configuração singular
Agora que conheço Marcela e sua trajetória social e escolar, cumpre tecer os fios
interpretativos que permitiram compreender a configuração singular constituidora desse percurso:
Marcela pôde contar, na constituição de seu percurso escolar, com o apoio dos pais. Eles
asseguraram as condições materiais para o seu desenvolvimento. Os pais de Marcela, apesar do
fraco capital cultural e escolar, evidenciam a existência de um desejo familiar de escolarização da
filha, efetivado por eles, sem que isso significasse, todavia, seu acesso ao ensino superior.
O baixo capital escolar disponível na família de Marcela implicou a ausência de
conhecimento da lógica de funcionamento da instituição escolar, como observa Lacerda (2006).
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Muitas práticas na condução da escolaridade de Marcela deixaram de ser realizadas como a
apropriação precoce da leitura e da escrita, ou seja, antes do ingresso na escola regular;
acompanhando, com rigor, o cumprimento das tarefas escolares; disciplinando o uso do tempo e
auxiliando-a na elaboração das tarefas escolares para que ela pudesse desde o início de sua
escolaridade, ocupar um lugar de destaque em sua turma, considerando-se o desempenho escolar.
Marcela frequentou escolas privadas fazendo uso do beneficio da bolsa de estudos na
maior parte de sua formação. Essas escolas ocupavam posições de destaque no campo do ensino
em São João del-Rei. Esses espaços não se constituíram em espaços nos quais Marcela se sentiu
“desenraizada” (LACERDA, 2006), em função das diferenças sociais que poderiam existir entre
ela os demais alunos, em uma etapa da vida na qual isso poderia ter implicações subjetivas. Ao
frequentar esses estabelecimentos escolares, Marcela teve acesso a informações privilegiadas
sobre o universo escolar, como, por exemplo, a importância de frequentar escolas de qualidade
para aprovação em vestibulares seletivos; o tipo de apropriação de conhecimentos valorizado pela
escola, ou seja, a dedicação aos conteúdos que a escola mais valorizava e não outros. Proponho a
reflexão por entender como os estudos de Nogueira e Nogueira (2004), sobre Bourdieu, que
assinalam que o sucesso escolar depende do capital cultural. O sistema escolar cobraria dos
estudantes, explicita ou implicitamente, uma série de atitudes, comportamentos e conhecimentos
e um conjunto de habilidades linguísticas que apenas aquelas socializadas na cultura dominante
poderiam apresentar. A posse de capital cultural favorecia, dessa forma, o desempenho escolar na
medida em que facilitaria a aprendizagem dos conteúdos intelectuais, linguísticos disciplinares
que escola veicula e sanciona, mesmo que, no frigir dos ovos, ela não tenha se beneficiado desse
conjunto de conhecimentos oferecidos pelas diversas escolas pelas quais passou, em função de
uma prática escolar desinteressada. Podemos verificar isso no momento das tentativas fracassadas
de entrar para a UFSJ.
Marcela frequentou, até o Ensino Médio, na maior parte de sua trajetória escolar, escolas
privadas e, no Ensino Superior, ela frequentou uma instituição particular, contrapondo o que
mostram Nogueira, Romanelli e Zago (2000) em seus trabalhos sobre dois tipos de trajetórias
escolares que vêm se estruturando: de um lado, frequência às escolas privadas de Ensino
Fundamental e Médio e, depois, Ensino Superior público para os favorecidos, o chamado circuito
"virtuoso", e, inversamente, frequência às escolas públicas de Ensino Fundamental e Médio e,
depois, faculdades particulares para os mais desafortunados, o chamado circuito "vicioso".
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Ao ingressar no Ensino Médio, Marcela optou pelo curso Magistério, portanto, um curso
profissionalizante, o que pode indicar sua falta de intenção de cursar o Ensino Superior ou
mesmo um imediatismo para entrar no mundo do trabalho. O percurso escolar desta estudante
não traz a marca da determinação e a marca de suas disposições, como a autonomia, competição,
perseverança, dentre outras, na construção de um percurso rumo ao Ensino Superior. Marcela não
demonstrou regularidade quanto ao seu desempenho escolar ao longo de toda sua carreira escolar.
Os resultados escolares de Marcela não a distinguiram durante todo o ensino Fundamental e
Médio, impedindo-a de vir a ocupar um lugar de prestígio na instituição escolar. Marcela não
apresentou também disposição à perseverança, por exemplo, na preparação para um segundo
vestibular , quando não foi aprovada no vestibular para Pedagogia na UFSJ.
A posse de um diploma de curso Superior gerou possibilidades na ocupação do mundo do
trabalho para esta estudante. Marcela exerce uma ocupação profissional relacionada à área em
que se formou. Com relação à sua situação profissional, ela é professora efetiva das Séries
Iniciais da Escola Padre Miguel Afonso Andrade Leite. Atualmente, está na vice- direção desta
escola, porém está ocupando o cargo de diretora, já que está cobrindo licença maternidade de sua
irmã.
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CAPÍTULO VIII
LUCAS: DISPOSIÇÕES FAMILIARES E CONSTRUÇÃO DE
UM GOSTO ESCOLAR
Lucas formou-se em Psicologia pela UFSJ. Nascido na zona rural de São Miguel do
Cajuru, ele é o filho caçula de uma família de dois filhos. Lucas encontrava-se em São Miguel do
Cajuru em um domingo, para visitar seus pais. Ele estava acompanhado de sua filha, irmão e
cunhada. Quando soube que Lucas estava em São Miguel do Cajuru, fui até a casa de sua mãe
para pedir a ele que me concedesse uma entrevista. Ao se inteirar dos objetivos do meu trabalho
Lucas mostrou-se interessado em participar da pesquisa e decidiu conceder a entrevista naquele
exato momento. Dessa forma, a entrevista ocorreu na parte da tarde do dia 18 de junho de 2011,
na residência de seus pais, no distrito de São Miguel do Cajuru.
Lucas, no momento da entrevista, estava com 37 anos; ele é de cor branca, casado e tem
uma filha. Atualmente, reside em São João del-Rei e possui casa própria. O sustento da família
provém do seu salário como psicólogo e dos proventos de sua esposa, que é professora do Ensino
Médio.
A família de Lucas, pelo ramo materno, é proveniente de São Miguel do Cajuru e, até
hoje, grande parte de sua família ainda mora na região. Seus avós maternos, já falecidos, eram
analfabetos e tiveram cinco filhos. A avó de Lucas era do lar e seu avô trabalhava com ocupações
gerais, quando conseguia algum emprego, já que em São Miguel do Cajuru era muito difícil
conseguir trabalho regular. Pelo ramo paterno, os avós de Lucas eram provenientes de São
Sebastião da Vitória, depois se mudaram para São Miguel do Cajuru. Lucas não sabe informar
quando seus avós se mudaram, mas sabe que seu pai já nascera em São Miguel do Cajuru. Seus
avós paternos trabalhavam com a lavoura de milho, arroz e feijão, além de se dedicarem à criação
de gado. Seu avô paterno era alfabetizado, porém não chegou a frequentar uma escola formal. O
que ele aprendeu foi seu avô que lhe ensinou. Já sua avó estudou até a 4ª série do Ensino
Fundamental. Os avós de Lucas tiveram oito filhos.
Os tios de Lucas não chegaram a níveis mais avançados de ensino. Os tios, tanto do ramo
paterno quanto do ramo materno, eram alfabetizados, mas não ultrapassaram a 4ª série, com
exceção de um tio do ramo materno que concluiu o 2º grau.
Do ramo familiar materno, nenhum primo de Lucas chegou a níveis avançados do
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processo de escolarização. Ele relata “Pelo lado materno, eu tenho cinco primos. Desses primos
só uma terminou o Ensino Médio, duas não concluíram o Ensino Médio, uma terminou a 8ª série
e os outros dois primos estão estudando nas Séries Iniciais do Ensino Fundamental”. Pelo ramo
paterno, Lucas comenta que alguns primos já estão chegando a níveis mais avançados do
processo de escolarização. Ele afirma ter, pelo ramo paterno, por volta de quarenta primos, sendo
que dois já concluíram o Ensino Médio e cinco já alcançaram o Ensino Superior nos cursos de
Psicologia, História e Pedagogia.
O pai de Lucas é proveniente de São Miguel do Cajuru. Ele nasceu no ano de 1947 e
aprendeu a ler e escrever com seu avô; logo, não chegou a frequentar uma escola formal. Quanto
à profissão, Lucas esclarece que ele atualmente está aposentado pela prefeitura de São João delRei, mas ainda trabalha no serviço rural na plantação das lavouras de feijão, arroz e milho. O pai
de Lucas começou a trabalhar na prefeitura em 1988, na conservação de estradas. Sua mãe,
nascida em 1954, também é proveniente de São Miguel do Cajuru e cursou até a 3ª série do
Ensino Fundamental. Ela era do lar e ajudava o marido nas plantações. Atualmente, a mãe de
Lucas está aposentada.
Lucas tem um irmão um ano mais velho do que ele. Ele é técnico em Enfermagem,
trabalha na Santa Casa em São João del-Rei e cursou Filosofia pela UFSJ. Atualmente, ele está
cursando uma segunda graduação em História, também na UFSJ. Com relação ao irmão, Lucas
comenta que se sentia estimulado a estudar e prosseguir na sua trajetória escolar, tendo-o como
exemplo. Lucas destacou em seus relatos que seu pai manifestava interesse de que os filhos
frequentassem um curso técnico e assim se qualificassem de imediato para o mercado de trabalho
(LACERDA, 2006, p.332). Tal orientação paterna parece ter colaborado para conduzir o irmão de
Lucas ao Ensino Técnico antes do Ensino Superior.
A atenção com a escolaridade de Lucas foi empreendida pelos pais em ações de
acompanhamento e cuidados com a vida escolar do filho. Essas ações se expressaram através do
acompanhamento das tarefas e da garantia da presença do filho na escola. Lucas relata: “Meus
pais me obrigavam a fazer as tarefas. Eles chegavam e olhavam as tarefas, apesar deles não terem
tido estudo. Eles me acompanharam não só até a 4ª série, mas durante o Ensino Fundamental e o
Ensino Médio.”
Os relatos de Lucas evidenciam condições econômicas frágeis ao falar sobre a compra de
livros infantis. Ele comenta que “livros infantis eu sempre pegava para ler porque eu adorava ler.
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Minhas primas de São João del-Rei mandavam para mim. Esses livros pedagógicos meus pais
não tinham condições de comprar para gente.”
Os pais de Lucas possuíam baixa escolaridade, o que acarretou “desconfortos” para tratar
de assuntos pedagógicos no percurso escolar dos filhos. Nas Séries Iniciais eles frequentavam as
reuniões escolares, todavia interpretaram que a equipe escolar não lhes concedia atenção, em
seguida eles não frequentaram mais reuniões escolares dos filhos. Tal atitude nos mostra que os
seus pais não eram “equipados dos recursos culturais e das relações sociais” (NOGUEIRA, 1998,
p.44) que os habilitaria com eficácia para tratar de assuntos relacionados ao sistema de ensino.
Lucas comenta: “Meu pai até começou a ir às reuniões da escola. Praticamente da 1ª até a 4ª
série meus pais foram pouco nas reuniões, porque eles achavam que na época o que eles falavam
os responsáveis pela reunião os ignoravam. Então eles pararam de frequentar essas reuniões.”
Outro fator que dificultava a presença dos pais de Lucas às reuniões da escola nas Séries Iniciais
é que “eles moravam na zona rural e não tinha transporte para ir a São João del-Rei”. Porém em
reuniões em que fosse indispensável a presença dos pais eles iam de ônibus. Segundo Lucas,
“eles iam só se houvesse alguma reunião extraordinária. Meu pai ia, mas era muito difícil.”
Como a escola em que Lucas estudava só oferecia apenas as Séries Iniciais, ao concluir
esse nível de ensino, seu pai o matriculou no colégio São João, na cidade de São João del-Rei.
Este colégio era privado, e Lucas contava com o benefício da bolsa de estudos. Lucas explica que
“o colégio era particular, mas eu tinha bolsa, porque meu pai na época era funcionário municipal
e eles davam essa bolsa.” Lucas continuou morando em São Miguel do Cajuru e acordava todos
os dias por volta das 5 horas da manhã para ir a São João del-Rei de Kombi, transporte oferecido
pela prefeitura. Ele retornava todos os dias por volta da 1 hora da tarde.
A educação rural no Brasil é marcada por um processo de dificuldades e desigualdades.
Dentre essas dificuldades podemos citar as condições precárias de transporte escolar. Lucas
comenta: “Foi bastante difícil levantar cedo. Ás vezes, quando a Kombi dava defeito, os alunos
iam de caminhão, e já aconteceu de nós irmos de caminhão de grade. Os alunos da escola viam a
gente chegando nessas condições de transporte. Como na época a Kombi era da prefeitura,
sempre existia a questão da prefeitura fornecer ou não o transporte.” Enquanto essa questão não
era resolvida, para não perder aula, o vereador da localidade possuía um caminhão e oferecia
carona para os estudantes de São Miguel do Cajuru. Esses estudantes viajavam na carroceria do
caminhão de grade. Tal situação causava constrangimento. Lucas desabafa: “Chegava lá no
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colégio São João... o colégio era particular... e a gente descia com o cabelo todo amarelo de
poeira. Isso para a gente era muito constrangedor.”
Para Lucas, era difícil ser da zona rural e estudar na zona urbana. Ele percebia a diferença
de tratamento nas relações com seus colegas. Para ele,
Era diferente e geralmente parecia que tinham preconceito contra aluno
de zona rural, por parte dos colegas. Eles colocavam apelido. Às vezes eu
chegava e sentava... quando chovia em baixo da carteira ficava cheio de
barro. Os alunos na hora do recreio eles olhavam assim... ‘aquele lá é do
Cajuru’ ou ‘o de Cajuru tá chegando.
Lucas percebia o preconceito por ser da zona rural. Segundo ele, “as pessoas da cidade
olhavam para a pessoa da roça como se fosse bobo. Então eles chamavam a gente da roça,
abóbora...”. No início, essa situação incomodava a Lucas. Ele desabafa: “Nos primeiros anos me
atrapalhou, mas eu fui superando isso. No início eu não gostava que lembrasse que eu era de
Cajuru, porque eu ficava com vergonha. Depois eu comecei a ter isso como orgulho.”
Lucas acha que essa situação pode até ter influenciado na questão da aprendizagem e
comenta: “Quando o aluno não está à vontade em um determinado lugar, quando tem algum
problema, seja ele familiar ou de qualquer âmbito e sofrendo bulling, eu acho que isso interfere
sim nas notas. Interfere no desempenho. Interfere na questão motivacional.”
Na 5ª série, Lucas relata que teve um bom desenvolvimento nas disciplinas humanas e
apresentou êxito escolar. De acordo com ele “Eu passei naturalmente. Inclusive, dos 12 alunos de
São Miguel do Cajuru que foram estudar em São João del-Rei, na 5ª série, no colégio São João,
foi só eu que fui aprovado naquele ano.” Os alunos de São Miguel do Cajuru estudavam na
Escola de Comércio Tiradentes, considerada menos exigente, e em 1985 todos esses alunos
mudaram de estabelecimento escolar e passaram a estudar no Colégio São João, tido como uma
escola mais exigente. Essa situação constitui como dado para confirmar a informação de Lucas
ter sido bom aluno. Lucas faz os seguintes comentários sobre essa fase escolar: “Na 5ª série eu
não tive problemas, porém encontrei dificuldades em Matemática.”
Por se tratar de um colégio particular, o caso de Lucas sugere uma privação de
propriedades culturais e econômicas quando comparado aos demais estudantes dessa escola. No
entanto, Lucas não relatou nenhuma situação que lhe tivesse causado algum sofrimento
individual. A escola e o trabalho pedagógico desenvolvido por ela podem ser entendidos quando
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relacionados ao sistema de relações entre as classes. Nesse sentido, a escola não é neutra, é uma
instituição a serviço da reprodução e legitimação da dominação exercida pelas classes
dominantes. A escola cumpre, assim, uma dupla função: a de reprodução e legitimação.
(NOGUEIRA e NOGUEIRA, 2004).
O pai de Lucas valorizava e priorizava o processo de escolarização do filho. Assim, ele se
mobilizou principalmente até a conclusão do Ensino fundamental, liberando o filho do trabalho
rural para que ele se dedicasse intensamente aos estudos. Mesmo com dificuldades financeiras,
seu pai sempre empreendeu atitudes de manutenção do filho no âmbito escolar. Ele comenta:
“Meu pai sempre teve dificuldades financeiras e sempre trabalhou muito. Com relação à escola,
tudo que eu precisava, ele comprava. Sacrificava algumas coisas dentro de casa, se precisasse,
mas tudo com relação à escola, ele sempre comprava.” Lucas residiu na área rural. Pelos seus
relatos, a vida na zona rural era uma vida de sitiante. Não faltava nada em termos de alimento.
Tinha-se para comer, mas em termos de dinheiro, de poder aquisitivo, não havia. Tinham para as
atividades básicas. Os seus pais cultivavam arroz, plantavam hortaliças, milho e outros gêneros.
Na 6ª série, Lucas passou a estudar na Escola Estadual João dos Santos, porque a escola
onde ele estudava foi extinta e o prédio onde o colégio funcionava passou a ser um dos Campi da
Fundação de Ensino Superior de São João del-Rei. Sobre sua dedicação nessa nova escola Lucas
explica:
Eu fiquei mais malandro. Já não estudava tanto, mas não tinha
dificuldade. Lucas comenta que se tornou mais “malandro” por influência
de colegas. Eu não encontrei mais dificuldade. Eu acho que estudei
menos. Eu acho que comecei aprender que não precisava estudar tanto
para aprender os conteúdos.
Entretanto, pelos relatos, podemos identificar outro fator que pode ter influenciado
Lucas a parar de estudar, como ele comenta: “Eu acho que colegas e companhias influenciavam,
mas analisando friamente o que aconteceu, eu ficava muito cansado. Eu acordava às 5 horas para
pegar o transporte.” Nesse período, Lucas não tinha tempo para dedicar-se aos estudos, pois as
condições da estrada eram precárias, e boa parte da estrada ainda não era asfaltada. Ele comenta
ainda que “a Kombi atrapalhava frequentemente. Eu chegava aqui por volta de 3horas às 03 horas
30 minutos da tarde, com fome e cansado. Eu não tinha muito tempo de estudar.” Situação
recorrentemente relatada por todos os entrevistados.
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Lucas teve bom desenvolvimento na 6ª série. Ele comenta que “foi bom na 6 ª série. Eu
não tive dificuldade e fui aprovado.” Ainda comenta sobre a falta de afinidade com a Matemática:
“Eu sempre tive um pouco de dificuldade na Matemática”.
Na 7ª série, Lucas continuou na Escola João dos Santos e foi reprovado. Ele comenta que
“na 7ª série eu lembro que eu fui reprovado em Matemática.” Nas outras disciplinas Lucas teve
bom desempenho. A professora de Matemática da 7ª série, ao que tudo indica, não tinha “boa
metodologia de ensino”, pois vários alunos da sala foram reprovados. Lucas afirma: “Olha, eu
não conseguia entender o que ela passava. Eu não sei te falar se era uma questão didática da
professora de Matemática ou se a minha dificuldade estava relacionada à didática que não era
muito boa”. Lucas comenta sobre a reação dos pais diante de sua reprovação: “O meu pai me
deixou de castigo durante dois meses, sem sair de casa. Já a mãe falou bastante na minha cabeça,
porque antigamente a reprovação era menos aceitável, aliás, ela não era aceitável. Ao ser
reprovado a gente era tido como burro e ficava com vergonha até de sair na rua.” Lucas associa
sua reprovação a fatores típicos da idade. Reportando-se a esse momento ele narra:
A 7ª série coincide um pouco com a questão da puberdade. Nesta faixa de
idade ocorrem alterações hormonais. Apesar destas alterações não estarem
relacionados à questão da aprendizagem, elas podem influenciar no ânimo
para assimilar conhecimentos, estudar e estar disposto. Eu acho que deve
ter alguma relação. Não sei se tem algum estudo nesse aspecto, mas
grande parte dos alunos que tenho conhecimento acabam sendo
reprovados na 7ª série, justamente nessa faixa de idade.
Depois da reprovação Lucas passou a estudar no Colégio Nossa Senhora das Dores, uma
escola exigente. Nesta nova escola e cursando pela segunda vez a 7ª série, Lucas foi aprovado.
Ele assim relata : “Eu passei naturalmente e foi tranquilo, inclusive na disciplina que eu tinha
sido reprovado.” Quanto a esse colégio, Lucas afirma: “Naquela época o Colégio Nossa Senhora
das Dores era tido como um dos melhores colégios de São João del-Rei e nós conseguimos essa
bolsa para estar estudando lá.” Lucas teve a oportunidade de mudança de escola já que seu pai era
funcionário da prefeitura e nesse período tinha direito a uma bolsa de estudos. Então o pai de
Lucas decidiu mudar o filho de escola. Ele esclarece que “meu pai decidiu mudar a gente de
escola porque a gente não decidia nada.”
Na 8ª série, Lucas continuou a estudar no colégio Nossa Senhora das Dores e sua
escolaridade transcorreu dentro da normalidade. Sobre esta série Lucas relata que “a 8ª série foi
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tranquila, correu tudo certinho. Eu não tive problema de adaptação.”
No 1º ano, ainda no colégio Nossa Senhora das Dores, Lucas sentiu o aumento das novas
disciplinas como Física, Química e Literatura. Lucas relata que “aumentou o número de matérias,
então aumentou também nossa carga de responsabilidade, de ter que estudar mais”. Lucas não se
identificava com Física. Diz ele: “Eu tinha dificuldade em Física, porém não cheguei a ser
reprovado.” Lucas se dedicava mais às disciplinas com as quais ele tinha afinidade. Afirma ele:
Eu não estudava as matérias que eu tinha dificuldade. Eu gostava de
estudar as outras. Talvez eu não tivesse dificuldade porque eu estudava
mais as matérias que eu gostava e que me dava prazer de estudar. Sempre
gostei de estudar Literatura, Português Ciências, História e Geografia. Já
a Matemática e a Física eu não tinha prazer em estudar. Eu acho que a
dificuldade é uma consequência desse não gostar dessas disciplinas.
Para compreender a relação que os estudantes estabelecem com o saber das disciplinas
com as quais eles mais se identificam, adoto a noção da relação como saber, conforme Charlot
(2000). Este autor chama atenção para o “saber” como sentido e prazer. A relação com o saber é
uma relação com o mundo, relação consigo mesmo, relação com os outros (CHARLOT, 2000,
p.79) O conceito da relação com o saber implica a relação de desejo. O desejo é a mola da mobilização e, portanto, da atividade, o desejo de um sujeito “engajado” no mundo, em relação com os
outros e com ele mesmo (CHARLOT, 2000, p.82). Em resumo, essencialmente, para ele, saber é
uma relação: “Não há saber que não esteja inscrito em relações de saber” (CHARLOT, 2000, 62 63).
A desorientação escolar de Lucas não parece ser fruto de uma incompetência escolar, mas,
sim, do desenvolvimento do prazer de estudar certo tipo de conteúdo, mais atinente às
humanidades. Lucas desenvolveu práticas que possibilitaram a instauração de uma relação de
prazer com a leitura. Ele fala: “Eu sempre lia muito livros. Eu pegava livros que a professora
indicava e também outros. Eu sempre gostei de saber o que acontece no mundo. Estudei também
muito sobre conhecimentos gerais. Eu era bastante antenado.”
Sobre sua dedicação nos estudos, Lucas relata que “na verdade eu não era muito de
estudar. Eu conseguia captar as coisas com maior rapidez e facilidade.” Lucas tinha como
estratégia de estudo o acompanhamento do estudo com música. Ele comenta: “Eu geralmente
quando estudava, gostava de estudar com música relaxante. Dessa forma, eu conseguia e eu
procurava não decorar, eu procurava entender.”
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Nesse período, o acompanhamento dos pais de Lucas na escolaridade do filho se efetivava
através da fiscalização de suas notas nos boletins. Lucas relata: “Meus pais cobravam muito. Eles
acompanhavam as notas pelo boletim. Como eles não tinham muita instrução, eles não sabiam
orientar a gente quando gente tivesse alguma dificuldade. Então a gente é que tinha que trilhar o
nosso próprio caminho.”
No 2º ano Lucas sofreu uma nova reprovação. Esta reprovação está relacionada a
problemas de saúde, pois ele foi acometido por sarampo. Segundo ele,
No 2º ano eu perdi praticamente todas as provas finais porque eu peguei
sarampo, na época. Eu já estava doente e não sabia o que era. Eu fui
perdendo provas e mais provas e depois descobri que estava com
sarampo. Então eu tive que ficar mais tempo parado, sem ir às aulas. Este
período coincidiu com as datas das últimas provas. Assim, eu acabei
sendo reprovado por isso. Eu não sabia na época se tinha direito a recorrer
em relação a isso.
Lucas não chegou a consultar um médico, e seus pais não justificaram sua ausência nas
provas. Ele acabou sendo reprovado. Lucas relata que “na época não tinha essa questão de ir ao
médico por causa dessa questão do sarampo. Nem tinha essa noção do que é direito e dever. No
momento em que eu melhorei do sarampo já tinha acabado o período letivo”. Os pais de Lucas,
pouco dotados de capital escolar, tiveram atitudes respaldadas pela falta de orientação para lidar
com as questões escolares. As informações de que dispunham acerca do sistema escolar eram
limitadas.
Na segunda vez que Lucas cursou 2º ano ele foi aprovado, apesar da falta de afinidade
com as disciplinas Matemática e Física. Ele comenta: “Fui aprovado. Eu sempre tive muita
dificuldade em Matemática e Física. Assim, eu não gostava de estudar Matemática e Física.”
No 3º ano, ainda estudando no Colégio Nossa senhora das Dores, Lucas foi aprovado.
Nesse período, ele afirma que um tio do ramo materno o incentivava a estudar. E comenta: “Eu
tenho um tio que incentivava estudar, verbalmente falando.” Lucas, nesse período começou
pensar no vestibular. Ele comenta que “na época que eu comecei a me preocupar com vestibular,
porque eu sempre quis fazer o vestibular. Eu queria fazer, mas não escolhido curso”.
Os pais de Lucas se esforçaram para compreender e apoiar o filho na realização de um
trabalho de afirmação para que ele prosseguisse seus estudos e não cedesse diante das
dificuldades, e se comprometeram para evitar que o filho ingressasse no mercado de trabalho
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antes de terminar o Ensino Médio. Assim, a carreira escolar Lucas traz a marca das ações de seus
pais durante o período em que ele cursou o Ensino Fundamental e Médio. Lucas comenta: “Eu
acho que meus pais fizeram o diferencial na minha vida e do meu irmão, porque eles não tiveram
estudo, mas mesmo assim, eles deram importância ao estudo. Se não fosse por eles, a gente não
teria estudado, já que dependemos deles até o segundo grau. Tanto eu quanto o meu irmão.”
Trata-se de pais que se aproximam daqueles encontrados por Lacerda (2006), cuja condição de
posse era de um reduzido capital escolar, mas, tendo tido interesse em ter prolongado os estudos,
fez com que esses pais assumissem atitudes positivas em relação à escola e transmitissem aos
filhos um gosto pela escola.
Ao concluir o 3º ano, Lucas mudou-se para São João del-Rei, mas retornava todos os
finais de semana para São Miguel do Cajuru. Ele prestou vestibular para Engenharia Elétrica na
UFSJ, porém não conseguiu fazer as provas. Ele explica que “no dia que eu fui fazer o vestibular
para Engenharia Elétrica estava chovendo muito e ao invés de ir a pé para o local de prova fui de
ônibus e perdi meu cartão de inscrição. Na hora de apresentar o cartão de inscrição eu não tinha,
porque tinha perdido. Então eu não fiz vestibular nesse ano. Eu fiquei um ano parado estudando.”
Depois de perder a prova do vestibular, Lucas decidiu morar novamente em São Miguel
do Cajuru. Ele decidiu não trabalhar para se dedicar integralmente aos estudos. Devido a
condições econômicas pouco favoráveis, Lucas não chegou a frequentar nenhum curso prévestibular e estudou por conta própria para o exame. De acordo com ele, “Meu pai sempre
liberou para os estudos. Eu ajudava nos finais de semana, mexendo com lenha ou trabalhando na
roça. A gente ajudava nos finais de semana e nas férias.” Lucas utilizava como estratégia de
estudo o programa de televisão “Vestibulando”, da TV Cultura, que estreou em 1985 com a
proposta de preparar estudantes para o vestibular. Era ambientado em cenário similar a uma sala
de aula, com lousa metálica, uso de um microcomputador e as aulas eram ministradas por
professores. O programa tinha uma hora de duração, com quatro matérias de 15 minutos. Além
disso, ele estudava através dos livros que tinha em casa. Lucas relata:
Não fiz cursinho porque os meus pais não tinham condição de pagar, mas
eu achava que deveria estar preparado, pois estudei o tempo todo. Isto era
uma coisa que eu devia para mim. Eu queria passar porque fiquei o tempo
todo por conta disso. Eu tinha que passar sem cursinho, era essa a minha
opinião.
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Através dos relatos de Lucas é possível perceber que o estudante rural desenvolve uma
atitude de responsabilidade e gratidão aos pais, que se esforçaram ao máximo, muitas das vezes
em serviços braçais, pensando no futuro dos filhos. Assim, estudantes como Lucas tentam
mostrar resultados ao “investimento” dos pais. Lucas expressa, em vários momentos, por meio
dos seus relatos, os compromissos morais e afetivos com o pai diante de todo o esforço e
sacrifícios para assegurar a ele uma carreira escolar longa (LACERDA, 2006, p.312). Assim,
entrar para a universidade representaria uma forma de retribuição ao pai pelo apoio que ele
recebia.
Em 1994 Lucas decidiu prestar vestibular para Psicologia na UFSJ. O curso de Psicologia
era um dos mais concorridos, chegando a uma relação de 24,3 candidatos por vaga. Transcrevo a
seguir fragmentos expressivos a esse respeito:
No final do ano eu já estava um ano parado, com medo de não passar no
vestibular. Mas eu fiz a inscrição e passei. Eu sempre tive vontade de
fazer, mas eu não me atentei em fazer, assim que eu terminei o segundo
grau. Tanto que eu me inscrevi em Engenharia Elétrica e aconteceu aquele
imprevisto. Aí, depois desse ano, eu falei... é Psicologia que eu quero
fazer! Nem sei porque fiz vestibular em Engenharia Elétrica.
Sobre os motivos que levaram Lucas a prestar vestibular na UFSJ, ele comenta: “Porque
eu morava em São João del-Rei e tinha o curso de Psicologia, que eu queria.”
Os pais de Lucas, que aspiravam ao ingresso do filho em um curso técnico, tiveram uma
reação positiva quanto à aprovação do filho no vestibular. Ele comenta:
Ficaram satisfeitos, mas eu não sei se eles conseguiram entender a
dimensão que é passar no vestibular. Na verdade, a dimensão que eles
tinham na época era de curso técnico como, por exemplo, um auxiliar de
enfermagem. O curso superior era uma questão até impensável na época.
No 3º período do curso, Lucas conseguiu uma bolsa de trabalho direcionada para alunos
carentes. Lucas trabalhou na Clínica de Psicologia, no Serviço de Psicologia Aplicada (SPA) da
UFSJ. Nesse período, ele não queria depender financeiramente de seus pais, e o valor que recebia
dos mesmos não estava sendo suficiente para cobrir seus gastos com a moradia, alimentação e
outras necessidades básicas. Assim, ele decidiu fazer um curso técnico para se tornar mais
independente. Como não podia conciliar o curso técnico com a faculdade, ele decidiu trancar a
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matrícula no curso de Psicologia. Ele conta: “Eu optei pelo curso de Enfermagem, com duração
de um ano. Então eu tive que trancar a matrícula em Psicologia para que eu formasse técnico em
Enfermagem. Depois de formado começaria a trabalhar para me sustentar na faculdade. Assim foi
feito, eu fiz o curso de Enfermagem durante um ano.”
Ao concluir o Curso técnico de Enfermagem, Lucas conseguiu emprego na Santa Casa de
Misericórdia de São João del-Rei. Ele trabalhou na função de enfermeiro durante três anos, assim
foi possível retornar à Universidade.
Lucas, ao final do Ensino Superior, prestou concurso para o Instituto de Previdência dos
Servidores do Estado de Minas Gerais (IPSEMG) e consegui aprovação. Ele comenta que “antes
de formar prestei concurso para o IPSEMG como auxiliar de Enfermagem. Eu passei e comecei a
trabalhar o que me ajudou a sustentar no final da faculdade.”
Ao concluir o Ensino Superior, Lucas prestou concurso para o cargo de psicólogo em
Conceição da Barra de Minas, município do Estado de Minas Gerais, e conseguiu aprovação.
Segundo Lucas, “eu passei nesse concurso e comecei a trabalhar. Fiquei nesse cargo por um
período de quatro anos trabalhando nessa cidade. Em seguida fiz o concurso para o cargo também
de psicólogo em São João del-Rei e fui aprovado.” Devido à distância, Lucas decidiu deixar o
cargo em Conceição da Barra de Minas, pois para trabalhar nessa cidade teria de viajar todos os
dias.
No ano de 2002, Lucas prestou também o concurso para psicólogo na cidade de Santa
Cruz de Minas, município próximo a São João del-Rei, e conseguiu ser aprovado.

Lucas

terminou o curso superior em sete anos. Greves de professores e o trabalho influenciaram na falta
de fluência do curso superior de Lucas. Atualmente, ele é funcionário público e trabalha como
psicólogo nos municípios de Santa Cruz e São João del-Rei e mora em São João del-Rei com a
família.

8.1 Os traços de configuração singular
Agora que conheço Lucas e sua trajetória social e escolar, resta interpretar os traços gerais
que compõem a configuração singular constituidora desse percurso:
O caso de Lucas contou com ações familiares na constituição de seu percurso escolar. A
escolarização prolongada de Lucas, até a conclusão de um curso técnico que propiciasse a entrada
imediata no mundo do trabalho, foi pensada desde o início de sua escolaridade. Apesar do fraco
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capital cultural e escolar disponível em sua família, evidenciou-se a existência de um desejo
familiar de escolarização do filho, idealizado pelos pais, sem que isso significasse, todavia, seu
acesso ao Ensino Superior.
Ainda de acordo com Souza (2009), a família é um terreno social indispensável na análise
do que tornou possível a construção de trajetórias escolares improváveis. De acordo com Silva
(2003), a família vem sendo apontada como uma das principais responsáveis pela formação de
hábitos e atitudes que podem refletir na formação escolar das crianças e nas suas ações perante a
escola e o conhecimento. A forma como a família percebe a escola e a escolarização pode ser
determinante na construção de um pensamento específico sobre a importância ou não dessas
instâncias em suas vidas.
O fato de ter sido “da zona rural” funcionou para Lucas como elemento de
desenvolvimento de uma noção de responsabilidade que parece ter marcado seu percurso social e
escolar. Nesse processo, ele constituiu disposições de autonomia, disciplina, responsabilidade e
gosto por áreas do conhecimento. Lucas incorporou o desejo de ascensão social pela via da escola
e, assim, mobilizou-se em prol de sua escolarização, desenvolvendo disposições de perseverança
e conformismo às regras escolares e àquelas estabelecidas pelos pais, como horários para os
estudos.
Desse modo, houve momentos decisivos de seu percurso escolar, como, por exemplo, a
decisão de prosseguir os estudos: quando concluiu o Ensino Médio, ele decidiu buscar matrícula
no vestibular para cursar o Ensino Superior. Acredito, como Zago (2000), que, nos meios
populares, a escolarização mais prolongada é caracterizada mais pela impresivibilidade do que
por uma definição racional de um projeto escolar.
A trajetória escolar de Lucas não transcorreu com fluência, linearidade e continuidade, e
o seu ingresso no Ensino Superior aconteceu com rupturas. Sua constituição, como vimos, contou
com um contexto familiar favorável e a mobilização deste estudante.
Na gênese da determinação de Lucas, encontra-se, a meu ver, uma vontade de aprender e
um desejo de emancipação cultural e social, pela via da escola. O desejo de ascensão social foi
construído por Lucas a partir de referências externas ao universo familiar: professores e colegas
pertencentes a um universo cultural e social diferenciado daquele de sua família. Entretanto,
dadas as condições objetivas de existência vividas por essa família, a expectativa dos pais de
Lucas com a escolarização dos filhos era a de que eles estudassem apenas o suficiente para
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conseguir um trabalho mais leve e melhor remunerado. Logo, aconselhavam o filho a cursar o
curso técnico de Enfermagem.
A socialização primária de Lucas se deu sob a influência da “cultura rural de São Miguel
do Cajuru”. Nos dados coletados emergiram situações que pudessem indicar a relação entre a
cultura de origem e sua trajetória escolar. A esse respeito, é bom lembrar que, durante a
permanência desse estudante no Ensino fundamental, ele conviveu, por meio das atividades
escolares da escola privada em que estudou com pessoas de camadas sociais privilegiadas, tendo
tido, provavelmente, experiências que ampliaram o seu universo cultural. Cabe lembrar que
Lucas, no Ensino Superior, conduziu sozinho sua escolaridade.
Nesse contexto, a trajetória escolar de Lucas foi engendrada nas suas disposições de
determinação e autonomia. Inicialmente, sua escolarização era pensada até a conclusão do Ensino
Médio, mas foi estendida para o Ensino Superior. Lucas percebeu que o desejo da independência
financeira passava pela escola. Assim, ingressou no curso de Psicologia e, para concluir o curso,
trancou a matricula por alguns semestres com o objetivo de concluir o curso técnico de
Enfermagem, pois lhe permitiria cursar o Ensino Superior em melhores condições materiais e,
com isso, um melhor aproveitamento acadêmico.
Nesse processo, constituiu disposições como autonomia, determinação e perseverança
que, sem dúvida, favoreceram sua trajetória escolar longeva, ainda que marcada por reprovações
e descontinuidade do fluxo escolar. A escolarização de Lucas, apesar de acidentada, atingiu um
nível do sistema de ensino ainda não alcançado por nenhum de seus familiares, o Ensino
Superior, e pouco comum em seu meio de origem, o curso de Psicologia, um dos mais
concorridos da UFSJ no período. Na gênese dessas disposições encontram-se a relação utilitarista
desse estudante com a escola e o saber e o sentido da escolarização como única possibilidade de
ascensão social, construído.
A posse de um diploma de curso Superior gerou possibilidades na ocupação no mundo do
trabalho por este estudante. Lucas exerce uma ocupação profissional relacionada à área em que se
formou. Sobre a situação profissional de Lucas, ele trabalha como Psicólogo concursado na
prefeitura de São João del-Rei e também Santa Cruz de Minas.
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CAPÍTULO IX
HENRIQUE: “AS DIFICULDADES SÃO CAMINHOS
PARA O CRESCIMENTO”
Henrique reside em São João del-Rei. Tanto ele quanto sua esposa são provenientes de
São Miguel do Cajuru. Durantes os finais de semana o casal sempre visita os parentes no distrito
natal. O dia e o horário da entrevista foram sugeridos pelo próprio Henrique. A entrevista se fez
no dia 26 setembro de 2010, em um domingo, à tarde, na casa da mãe de Henrique. Para ele, esse
seria o melhor horário, pois na parte da manhã ele frequenta a tradicional missa do arraial de São
Miguel do Cajuru às 11horas. No momento da entrevista estavam presentes o irmão e a mãe. Da
entrevista sua mãe participou no início.
Seu avô materno, já falecido, era proveniente de Nazareno, município das proximidades
do Cajuru. Ele era alfabetizado e chegou a completar as Séries Iniciais. O avô de Henrique era
proprietário de uma mercearia. Sua avó, já falecida, era alfabetizada, apesar de ter frequentado
por pouco tempo uma escola formal. Ela era do lar, teve oito filhos e era proveniente de São
Miguel do Cajuru.
Os avós paternos de Henrique também já faleceram. Eles eram alfabetizados, mas não
chegaram a frequentar uma escola formal. São provenientes de São Miguel do Cajuru e tiveram
dois filhos. O avô possuía um pequeno sítio, onde desenvolvia a agricultura familiar, e tinha
como atividade econômica a produção de leite. A sua avó cuidava dos afazeres domésticos.
A tia de Henrique, pelo ramo paterno, chegou a completar a 8ª série e era professora das
Séries Iniciais. Já pelo ramo materno, Henrique teve um tio que chegou ao Ensino Médio e dois
que fizeram o curso superior de Direito. Os outros não chegaram aos níveis avançados da
escolarização. Os primos de Henrique, tanto do ramo paterno quanto materno já conseguiram
ingressar no Ensino Superior nos seguintes cursos: Filosofia, Psicologia, Administração, Direito,
Medicina e Engenharia Agronômica.
Os pais de Henrique são provenientes de São Miguel do Cajuru. O pai estudou até a 4ª
série. Sobre as condições de trabalho do pai, ele comenta: “O meu pai trabalhou quando morava
com minha mãe no sítio e depois foi para São João del-Rei, onde passou a trabalhar na Bozel,
como encarregado na parte de carvão, mas eu não sei o setor.” A mãe de Henrique é proveniente
de São Miguel do Cajuru e estudou até a 4ª série. Ela se dedicava aos afazeres domésticos e
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também trabalhou como cantineira na escola Escola Estadual de Arcângelo de 1985 a 1993.
Todavia, ela teve que deixar o emprego na escola, pois precisava se dedicar aos cuidados de um
filho portador de necessidades especiais. A família de Henrique é composta por cinco filhos,
sendo três homens e duas mulheres. Um dos irmãos é portador de necessidades especiais. Dois
outros fizeram Ensino Médio incompleto, e a irmã fez Normal Superior no IPTAN.
Henrique é da cor parda e no momento da entrevista estava com 41 anos. Ele não chegou
a frequentar a pré-escola, pois esse nível de ensino não era oferecido em São Miguel do Cajuru.
Em 1978, Henrique ingressou na 1ª série das Séries Iniciais na Escola Estadual de Arcângelo.
Vale destacar que o fato que marcou a vida de Henrique antes dele iniciar seus estudos foi a
separação dos pais, mas ele não sabe explicar o motivo.
Henrique comenta que na 1ª série teve uma professora que marcou sua trajetória, por ser
“uma boa profissional, meiga e simpática.” Porém, neste mesmo ano, Henrique teve uma grande
decepção, pois a professora de que ele tanto gostava veio a falecer. Ele relata: “Eu não gostava de
estudar, mas eu tive uma ótima professora e foi um grande incentivo para o meu início.”
Henrique comenta: “que na 2ª série, era sempre eu e o meu primo os primeiros da sala”.
A afirmação de Henrique “os primeiro da sala” mostra a importância atribuída por ele à escola.
Henrique também comenta que, “querendo ou não, você já sai e todo mundo fala que você é
inteligente. Isso te motiva.” Vianna (1998) enfatizou a importância dos êxitos parciais na
constituição de trajetórias escolares de longa duração por ela pesquisadas, pois, na falta de um
plano escolar de longo prazo, foram formulados planos parciais a partir desses êxitos, também
parciais. Contudo, foram os êxitos parciais que funcionaram como estimuladores contínuos de
investimentos e mobilizações para a continuação dos estudos e contribuíram na constituição de
sentidos e disposições que produziram práticas favoráveis à longevidade escolar.
Henrique gostava de Histórias da literatura infantil, porém nunca teve um livro infantil.
As professoras emprestavam a ele os livros da escola. Como em São Miguel do Cajuru não
existia biblioteca, o acesso a livros era restrito. Henrique comenta que “não tinha muito acesso
porque morávamos na roça, mas minha mãe e minha irmã sempre me contavam. Sempre gostei
de estorinhas.” Observa-se ainda nesses “êxitos parciais” um certo capital escolar da mãe e da
irmã funcionando ativamente a favor da criança.
Na 3ª série, Henrique não se dedicou muito aos estudos, mas, mesmo assim, não
apresentou dificuldades nos conteúdos escolares. Ele desenvolveu interesse pelos esportes como

135

futebol, corrida etc. Ele comenta: “Eu comecei a gostar de esportes, sendo que futebol era o que
eu jogava mais. ’’
A escolaridade de Henrique nas Séries Iniciais transcorreu dentro da normalidade. Ele
relata: “De 1ª a 4ª eu fui bem e não tive nenhuma dificuldade ou problemas”. A mãe de Henrique
acompanhava o filho na sua escolaridade e durante nas Séries Iniciais o auxiliava nas tarefas. O
pai de Henrique, além de não estar presente em sua vida escolar, também não contribuía
financeiramente para manter o sustento da casa. Ele comenta:
Meu pai não ajudou nos estudos. Eu tive um pai que é meu avô. Eu não
tenho mágoa do meu pai. Ele não procurou nenhum dos cinco filhos. Eu
era muito pequeno e tinha por volta de 3 a 4 anos quando ele foi embora e
eu não lembro direito. Eu tenho mais lembrança do meu irmão mais velho
chorar por causa dele do que dele mesmo. Às vezes eu o visito em São
João del-Rei. Atualmente, ele continua a não nos procurar e se a gente
quiser vê-lo, temos que ir até lá. Ele nunca me apoiou nos estudos e não
nos ajudou financeiramente.
Na 4ª série, Henrique ficou bastante preocupado com a continuação nos estudos, já que a
Escola Estadual de Arcângelo só oferecia o ensino até este nível de escolaridade. Para continuar
seus estudos ele teria que estudar em São João del- Rei. Naquele ano, os pais de vários alunos se
juntaram e financiaram um transporte para os seus filhos até São João del- Rei. Para Henrique
existiam muitas dúvidas, pois ele não sabia se sua mãe teria condições de custear o transporte.
Além disso, o transporte estava começando naquele ano e ninguém sabia se iria dar certo.
Henrique relata: “Eu me preocupava se ia parar ou continuar estudando”.
Na 5ª série, Henrique continuou morando com sua família em São Miguel do Cajuru,
entretanto, passou a estudar em São João del-Rei na Escola de Comércio Tiradentes. Conseguiu
o benefício da bolsa de estudos oferecida pela prefeitura. A escolha desta escola se deve ao fato
de outros alunos de São Miguel do Cajuru também a frequentarem. O transporte de Henrique era
custeado pelos seus avós maternos e paternos, pelo seu tio e padrinho, que era o motorista do
transporte escolar, e pela sua mãe. Nesse caso, existe um consórcio familiar para que a criança
continue sua atividade escolar. Essa “solidariedade interna”, segundo Portes (2001), aparece em
várias famílias populares cujos filhos “vão bem na escola”.
Sobre a experiência de morar na zona rural e estudar na zona urbana, Henrique destaca a
diferença de tratamento. Ele afirma que “eles me apelidavam de da roça. A Kombi ficava presa

136

no caminho porque era puro barro. O percurso de estrada de terra era maior, aumentando as
dificuldades da estrada. Então, eu chegava com o pé sujo de barro, os alunos falavam “aos da
roça estão chegando. Eu me sentia até encabulado. Com o passar do tempo, eu mudei esses
conceitos e atualmente não vejo problemas em falar que eu era da zona rural.”
Henrique enfrentou dificuldades financeiras na sua trajetória escolar. Tal fato está
relacionado à separação dos pais, uma vez que o pai não cooperava com a criação dos cinco
filhos. Seu irmão portador de necessidades especiais dependia de atenção e cuidados médicos. A
mãe de Henrique era a responsável pelos gastos da família. Henrique e seu irmão mais velho
cooperavam, ajudando na produção de leite, enquanto sua mãe trabalhava como cantineira.
Henrique comenta: “Tive dificuldades financeiras porque nós saíamos muito cedo daqui para
estudar. Muitas vezes, eu não tinha dinheiro para comer. A dificuldade era financeira. Atualmente
eu acho que as dificuldades são caminho para o crescimento.”
Na 5ª, 6ª e 7ª séries, Henrique continuou estudando na Escola de Comércio Tiradentes que
não exigia muito estudo nem dedicação dos alunos. Ele teve um bom desenvolvimento
principalmente nas disciplinas relacionadas às áreas de exatas. O próprio Henrique comenta:
“Esse colégio era muito fraco.”
Henrique conseguiu média para ser aprovado em todas as disciplinas na 6ª série. Relata
que “Eu tirei a média. A verdade é que eu sempre fui na média. Eu não estudava para as provas.
O meu tempo de aula era o que era suficiente para eu fazer as provas.” Henrique não se dedicava
muito às disciplinas e argumenta que nunca foi de estudar muito. Segundo ele, “Eu era mais
curioso do que estudioso e eu sempre tive facilidade.”
Na 7ª serie e no mesmo colégio, Henrique continuou sem dificuldades em ser aprovado.
Neste período, ele relata que não teve nenhum acontecimento marcante na sua trajetória “por
continuar nesse colégio eu levava do mesmo jeito. Não tinha exigência para estudar. Na verdade
tinha poucas tarefas porque o colégio realmente não exigia.”
Henrique afirma que não se dedicava muito aos estudos porque tinha pouco tempo, já que
viajava todos os dias para São João del-Rei e ajudava a mãe, à tarde, na produção do leite.
Henrique aponta o cansaço da viagem como uma dificuldade a ser considerada. Ele comenta: “Às
vezes as viagens eram demoradas. Eu ficava com fome, pois o horário era puxado e eu ajudava a
tirar o leite. Eu chegava, almoçava e dormia um pouquinho. Depois tinha que acordar para ir tirar
leite.” A partir dos estudos realizados por Zago (2000), os processos de escolarização nos meios
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populares, podem considerar que as dificuldades financeiras enfrentadas pelas famílias como a
principal e o trabalho como as principais entre as necessidades desses indivíduos. Muitas vezes
ainda adolescentes, os jovens são responsáveis pelo auxilio ou sustento da família. Os pais das
classes populares consideravam o estudo como a principal forma da obtenção do status social.
Apesar da valorização atribuída aos estudos pelas camadas populares a trajetória escolar é incerta
e cheia de interrupções. A autora coloca que, nem sempre o processo de escolarização é temido,
muitas vezes há retrocessos, devido à situação vivenciada pelo meio social a que esses jovens
pertencem.
Conforme Zago (2000) as camadas populares tendem a investir de forma moderada na
escola tendo em vista o fato de disporem de baixo capital econômico e os benefícios vierem a
longo prazo e não se torna vantajoso diante da necessidade que eles possuem de resultados. Há
em suas trajetórias um elevado número de atraso escolar, devido ser necessário o ingresso no
mundo do trabalho.
Nos Anos Iniciais, a mãe de Henrique conduzia a escolaridade do filho acompanhando
tarefas e as notas. Porém, ao passar a estudar em São João del-Rei, o próprio Henrique ficou
responsável pelos estudos. Aliado ao fato de Henrique ser sempre aprovado nas disciplinas, a
família julgava não ser necessário o acompanhamento nos estudos. Ele comenta que “ninguém
me acompanhava nos estudos, porque eu acabava sendo aprovado. Parecia que eu tinha obrigação
de fazer alguma coisa.” No momento em que Henrique passou a estudar em São João del-Rei, o
motorista da Kombi é que era o encarregado de frequentar as reuniões da escola. Isso era uma
prática comum, como já foi apontado em outras trajetórias neste estudo: “Era o motorista quem ia
quando tinha alguma coisa. O motorista que pegava as notas.”
Na 8ª série, Henrique mudou para uma escola considerada mais exigente. Ele passou a
estudar no Colégio São João, por influência de um padre pároco de São Miguel do Cajuru.
Henrique relata: “Nesse colégio eu tive dificuldade. Os professores exigiam leituras, resumos,
provas de livros e muitas tarefas, bem diferente do outro colégio”. Henrique tinha colegas com os
mesmos problemas e também estranharam a mudança. Neste ano Henrique foi reprovado em
várias disciplinas. Ele fala: “Eu não sei em quantas matérias eu fui reprovado. Eu não aprendi
quase nada na Escola de Comércio Tiradentes. Eu tinha mais facilidade nas exatas. Na matéria de
Português eu era problemático.” Henrique se identificava mais com as disciplinas exatas e
destacou-se na disciplina de Desenho Geométrico, fazendo a melhor prova da sala. Ele relata que,
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“na 8ª série, na matéria de desenho geométrico, eu fiz a melhor prova da sala.”
No ano seguinte, Henrique parou de estudar em decorrência da falta de transporte. O
transporte até São João del-Rei foi suspenso por um período, pois a quantidade de alunos era
insuficiente para preencher o número de vagas na Kombi, o que acarretou o aumento do preço
das viagens. Segundo ele, “eu parei porque no ano seguinte não tinha transporte.” Decorrido
algum tempo, a prefeitura passou a financiar o transporte até São João del-Rei, mas Henrique só
voltou a estudar depois de três anos, apesar do transporte ter retornado antes disso. Ele diz que
“alguns alunos de São Miguel do Cajuru mudaram e continuaram estudando, mas eu não”.
Henrique retornou aos estudos na segunda 8ª série na Escola Estadual Padre Sacramento. Ele
decidiu retornar os estudos, porém as aulas já haviam começado há uma semana. O próprio
Henrique foi até São João del- Rei e fez sua matrícula, escolhendo essa escola porque vários
alunos de São Miguel do Cajuru também estudavam lá. Pelas informações de Henrique, essa
escola não era muito exigente, mas ele estava determinado em relação aos estudos. Ele relata que
“não era um colégio de qualidade, mas eu retomei com muita vontade. Eu estava querendo
aprender.” O período de adaptação foi difícil para Henrique. No entanto, ele se dedicava às
leituras no período em que ficou sem estudar, a fim de não perder contato com os conhecimentos,
mas “eu acho que pelo fato de eu ter parado de estudar eu voltei com gás.” A mãe de Henrique,
seu primo e sua tia incentivaram - no a retomar os estudos.
Henrique foi aprovado na 8ª série e, utilizando o beneficio da bolsa se estudos, passou a
estudar no Colégio Nossa Senhora das Dores. Ele comenta que “a prefeitura concedia as bolsas
de estudo. Para consegui-las era necessário fazer o pedido na prefeitura. No meu caso, o
motorista, que também era meu tio, fez o pedido para mim.”
No 1º ano, Henrique passou a estudar no Colégio Nossa Senhora das Dores. Ele fala: “Eu
já estava empolgado para estudar e cheguei em uma escola boa.” Sobre sua dedicação aos
estudos, ele comenta que “não estudava muito por ter pouco tempo e eu não conseguia concentrar
muito tempo nos estudos, todavia, ele prestava atenção em sala de aula.” Ele ainda fala que
“prestava atenção na sala de aula porque se eu não tivesse jeito de estudar pelo menos tinha
chance de conseguir a média”. Nesse colégio Henrique passou a ter mais afinidade com o
Português, uma vez que a escola oferecia matérias relacionadas a esta disciplina como
Linguística e Literatura. Assim, Henrique passou a se interessar mais pelo Português. Ele
comenta que a professora de matemática marcou esse ano, pois era muito competente. Henrique
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tinha afinidade com Matemática e relata: “Sempre gostei de Matemática.”
Ficou em recuperação em Física e Português no 1 º ano. E comentou: “Eu gostava de ficar
em recuperação, porque eu ficar 2 meses em casa eu vou perder a oportunidade de estudar mais.
Querendo ou não a sala de aula me ajudava.” Neste ano, ele conseguiu ser aprovado na
recuperação.
No Colégio Nossa Senhora das Dores, o fato de ser da zona rural e estudar na zona urbana
foi enfrentado por Henrique com segurança e maturidade. Ele afirma “Ser da zona rural no
Colégio Nossa Senhora das Dores era diferente, pois eu já era adulto. Eu gostava de ser
diferente.”
Continuou estudando no Colégio Nossa Senhora das Dores no 2º ano e obteve
rendimento regular. Neste ano, conforme esclarece Henrique: “A prefeitura reduziu o valor da
bolsa para 50%, pois pretendia incentivar a demanda por escolas públicas.” Assim, Henrique era
obrigado a custear o restante da mensalidade através do seu trabalho na produção de leite, com
sua mãe. Diz ele: “Eu tirava leite e com a renda pagava uma parte, e o restante minha mãe me
ajudava”. No 2º ano, Henrique ficou em recuperação em Física, Redação e Literatura. Ele
conseguiu ser aprovado: “Eu passei do mesmo jeito com recuperação.”.
Neste ano, Henrique estudava com dois primos e um amigo de São Miguel do Cajuru, da
mesma sala que ele. Henrique comenta que eles eram indisciplinados e declara:
No início do ano letivo nós aprontávamos demais. Eu levava a coisas na
corda bamba. Eu não estudava e quando chegava no finalzinho eu
apertava para pegar recuperação. No colégio você podia pegar
recuperação em até três matérias, se ficasse mais que isso era reprovado.
No final do ano letivo, como eram por volta de seis matérias, eu pensava
que não ia conseguir. Então eu apertava e o fato de não ser reprovado e
pegar recuperação já era importante.
No início do ano letivo Henrique ficava mais relaxado. Ele comenta sobre seu
comportamento: “Nunca fui de conversar na sala, o problema mesmo era questão dos estudos. As
provas, por exemplo, eu, meu amigo e meus primos, ficávamos sabendo no dia, através de uma
conversa na Kombi. O tempo de estudo para a prova era no caminho até em São João del-Rei,
quando eu pegava algum livro para ler alguma coisa.” No entanto, no final do ano letivo,
Henrique se dedicava mais aos estudos, principalmente para conseguir ficar em recuperação e
não ser reprovado direto. Ele comenta: “No finalzinho do ano letivo eu via que poderia ser

140

reprovado, então estudava mais. Na recuperação realmente eu estudava muito”.
No 3º ano, os dois primos de Henrique mudaram de colégio, o seu amigo de São Miguel
do Cajuru foi reprovado e assim, a turma se separou. Neste ano, o desenvolvimento de Henrique
foi melhor e ele passou a se dedicar mais aos estudos. E declarou: “Eu estudava mais porque eu
pensava em prestar vestibular.” Ainda no Colégio Nossa Senhora das Dores, Henrique ficou para
recuperação em Física. Durante a recuperação, o professor de Henrique distribuiu os pontos em
três provas, porém, como Henrique conseguiu a nota máxima na primeira prova, o professor o
dispensou de fazer as outras. Ele relata que: “Eu falei, não é possível, eu tenho que aprender
Física! Estudei muito. Realmente quando eu queria, geralmente no final do ano quando precisava
de muitos pontos para conseguir a recuperação, eu estudava e conseguia. Tinha prova, por
exemplo, eu tinha que tirar 28 em 30 e eu tirava os pontos necessários.”
Ao concluir o Ensino Médio, Henrique mudou-se para São João del-Rei e passou a morar
em uma república estudantil. A convite do pároco de São Miguel do Cajuru, começou a trabalhar
na Associação de Assistência ao menor (ASAM) como auxiliar administrativo. Era o próprio
Henrique quem custeava os seus gastos em São João del-Rei. Ele comenta: “O padre Marreco
falou que precisava de alguém e eu fui para lá”. Neste ano, Henrique não frequentou cursinho
pré-vestibular e decidiu não prestar vestibular, pois não tinha condições financeiras para pagar as
aulas. Ele comenta que: “Eu não fiz cursinho porque era muito caro.” Assim, como não tinha
condições financeiras para frequentar um cursinho, ele procurou estudar sozinho para o
vestibular. E relata: “Queria aprender certas coisas e fui estudando no decorrer do ano, em casa
mesmo. Eu pegava os livros que tinha, lia os livros que iam cair na prova de Português ou às
vezes os resumos e frequentemente estava lendo alguns assuntos da atualidade.”
Em 1994, Henrique se inscreveu no vestibular de Administração da UFSJ, porém ele não
chegou a fazer a prova porque chegou atrasado. No ano seguinte, Henrique novamente se
inscreveu no vestibular para Administração na UFSJ e conseguiu aprovação em 18º lugar. Ao
ingressar no Ensino Superior, Henrique continuou trabalhando na ASAM de 8 às 17 horas. Neste
período, o desenvolvimento de Henrique nas disciplinas foi regular; todavia, ele acha que poderia
ter estudado mais, já que, para ele, o desempenho está diretamente relacionado à dedicação aos
estudos: “Eu poderia ter sido melhor”. Assim, decorrido um ano de seu ingresso no ensino
superior, ele decidiu deixar a ASAM.
Em 1996, Henrique saiu da ASAM e ficou no seguro desemprego. Ainda neste ano,
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tornou-se bolsista da Universidade. Quando chegou ao 5º período, Henrique começou a digitar
trabalhos acadêmicos e custeava suas despesas com essa ocupação. Para exercer essa ocupação
ele fez um curso de computação. Segundo ele, “digitei trabalhos para o pessoal da minha sala e
de outros cursos, Psicologia, Letras.”
Durante o Ensino Superior, Henrique manteve uma boa relação com seus os colegas e
professores. Ele chegou a participar de um projeto, em parceria com seus professores, com
submissão ao FENEAD (Federação Nacional dos Estudantes de Administração). Henrique
comenta: “Eu fiz até um concurso nacional de um projeto. Fomos eu, uma colega e dois
professores.”.
Em 1998, Henrique conseguiu um trabalho temporário de seis meses como recenseador
do IBGE, na área de São Miguel do Cajuru. Decorridos os seis meses, Henrique conseguiu um
estágio no Banco do Brasil. Ele permaneceu como estagiário durante dois anos, na ocupação de
autoajudante, sendo em seguida contratado. Henrique, então, passou a trabalhar com a venda de
produtos do banco, telemarketing e instalação de programas em empresas. Paralelamente ao
trabalho no banco, ele vendia consórcios na Volkswagen.
Em 2007, com abertura do Banco Popular, banco este vinculado ao Banco do Brasil, o
gerente de Henrique ofereceu a ele uma vaga como coordenador de agente de crédito. Devido ao
melhor salário e à situação de contratado no Banco do Brasil, ele resolveu aceitar a nova proposta
de emprego. Vejamos o que ele fala sobre isso:
O meu gerente falou que tinha uma vaga de coordenador agente de
crédito, para fazer empréstimo consignado, e me perguntou se eu queria
experimentar. Eu fui tentar, já que o salário era melhor. Eu estava
querendo sair do Banco do Brasil porque eu era contratado.
Em 2008, Henrique saiu do Banco Popular e começou a trabalhar na financeira Alfacrede,
ocupando-se de empréstimos financeiros e venda de consórcios de carro. Ele comenta que: “essa
financeira me fez a oferta e eu aceitei.” Henrique trabalhou nesta financeira por um ano, mas
devido à crise econômica de 2008, decidiu não continuar, pois sua comissão havia sido reduzida
consideravelmente, e os riscos de desemprego eram muito grandes. Ele comenta: “O pessoal me
ligou e disse que provavelmente essa crise ia passar e que caso eu quisesse continuar, seria por
minha conta. Aí eu fiquei com medo. Eu estava muito cismado com a crise, estava complicando o
mercado de trabalho”.
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Em 2009, Henrique começou a trabalhar como representante comercial da Atacadista
Martins Comércio e Serviços de Distribuição S/A. Permaneceu nessa ocupação pelo período de
um ano e, como não estava satisfeito com a função, decidiu procurar uma nova ocupação
profissional. Logo ele conseguiu uma vaga como gerente de uma empresa de EPI’s (Equipamento
de proteção individual). Henrique conseguiu essa vaga através de contato com um antigo cliente
do Banco do Brasil. Diz ele: “Quando eu trabalhava no Banco do Brasil, fui instalar programa
gerenciador financeiro na empresa e aí essa pessoa me chamou para trabalhar com ele.” Henrique
permaneceu neste emprego por um ano e três meses, mas decidiu não continuar, pois tinha
interesse em trabalhar na Companhia Industrial Fluminense.
Enquanto estava no seguro desemprego, Henrique foi convidado pelo seu ex-gerente do
Bando do Brasil para trabalhar em uma pousada em Resende Costa. Ele comenta que: “eu estava
recebendo o meu seguro, sem fazer nada. O gerente do Banco do Brasil tinha uma pousada lá em
Resende Costa e estava precisando, pois o gerente dele tinha saído. Eu falei: Eu fico”. Ao sair da
pousada, Henrique conseguiu um emprego no setor de produção da Companhia Industrial
Fluminense. E comentou: “Eu conhecia o gerente, mandei currículo e fui chamado”.
Atualmente, Henrique trabalha na Fluminense e eventualmente presta serviços para a
financeira Alfacrede, empresa em que trabalhou anteriormente, além de trabalhar no setor da
pecuária com seu irmão. Ele comenta: “Eu tenho uma sociedade com meu irmão. Temos algumas
vacas e tiramos leite também.” Henrique comenta que os contatos sociais que adquiriu no Banco
facilitaram na obtenção de vários empregos e ajudaram em sua carreira profissional. E
acrescenta: “O bom relacionamento que adquiri com algumas pessoas facilitaram minha vida
profissional.”

9.1 Os traços de configuração singular
Agora que conheço Henrique e sua trajetória social e escolar, resta interpretar os traços
gerais que compõem a configuração singular.
A trajetória escolar de sucesso desenvolvida por Henrique constituiu de ações familiares,
todavia, o estudo dessa trajetória permitiu verificar a ausência de um projeto conscientemente
elaborado por parte de sua família, de uma escolarização longa em decorrência das imposições da
realidade financeira da família. As ações escolares por parte de sua família foram realizadas pela
mãe de Henrique, que tinha como objetivo que o filho estudasse.
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Assim, não foi desenvolvido um sistemático investimento material, moral e pedagógico
na causa escolar do filho. A preocupação da mãe centrou-se na sobrevivência imediata do filho e
fez com que ela visse como natural a sua inserção precoce no mercado de trabalho informal.
No caso de Henrique, não houve indiferença da mãe aos resultados escolares ao longo de
sua escolaridade. No entanto, não houve resistência para que ele prolongasse seus estudos. Assim,
a família de Henrique aspirou a um itinerário curto e modesto cuja finalidade é a obtenção de um
emprego estável.
O caso de Henrique é simbólico porque se, por um lado, a participação da mãe se fez
sentir nas Séries Iniciais do Ensino Fundamental, a partir 8ª série, evidenciou-se que a
responsabilidade foi sendo assumida pelo próprio estudante, assim como a decisão de prosseguir
ou interromper os estudos, atitude muito próxima daquela tomada por sujeitos provenientes dos
meios populares (PORTES, 1993). Este estudante recomeçou seus estudos mesmo após três anos
de interrupção, indicando que sua escolaridade não obedeceu ao tempo normal de entrada e
permanência até a finalização de um ciclo escolar conforme constatado nos estudos de Zago
(2000). Coube a este estudante a condução de seus planos futuros, a decisão de retomada dos
estudos e a escolha do estabelecimento de ensino. Sua família teve dificuldades financeiras
provocadas pela separação de seus pais. Ele contou com o apoio moral e financeiro do avô, e do
tio motorista da Kombi, que financiaram o transporte quando ele decidiu retomar os estudos em
São João del- Rei.
A ações da família de Henrique não se traduziram em práticas estritamente educativas,
como a alfabetização antes da pré-escola, orientações diárias para a realização das tarefas
escolares, organização de um espaço apropriado para o estudo. Também não foram introduzidas
práticas socializadoras como a organização de horários para os estudos, diferente do caso de
Camila, estudante de Medicina cuja trajetória escolar foi investigada por Souza (2009).
Nas classes populares, a lógica da necessidade conduz a escolhas pragmáticas que
desvalem investimento econômico na escolaridade. Para Nogueira e Nogueira (2004, p.72),
As classes populares enxergam as chances de sucesso via escola reduzida, o que torna o
retorno do investimento muito incerto e, por isso, não suportam os custos dessa espera,
especialmente o adiamento da entrada dos filhos no mercado de trabalho. O investimento
no mercado escolar tenderia a oferecer um retorno baixo, incerto e a longo prazo. Por
isso escolheriam carreiras escolares mais curtas que dão acesso mais rápido ao mercado
profissional. Por isso, não haveria uma cobrança e um acompanhamento para o sucesso
escolar dos filhos.
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Nos relatos de Henrique, evidenciam- se ações de escolarização por parte mãe, ações
estas, que não foram compartilhadas pelo marido, que chegou a abandonar a família. Assim,
dadas as condições objetivas de existência vividas por essa família, a expectativa da mãe no
processo de escolarização do filho se traduzia em estudar apenas o suficiente para conseguir um
“trabalho mais leve e melhor remunerado” do que aquele que eles praticavam. Com esse
propósito, a mãe de Henrique o matriculou nas Séries Iniciais do Ensino Fundamental com a
idade apropriada, dado que, com a separação do marido, ela assumiu o cuidado com os filhos e o
sustento da família.
A família vem sendo apontada em diversos estudos como uma das principais responsáveis
pela formação de hábitos e atitudes que podem refletir na formação escolar das crianças e nas
suas ações perante a escola e o conhecimento. A forma como a família percebe a escola e a
escolarização pode ser determinante na construção de um pensamento específico sobre a
importância ou não dessas instâncias em suas vidas, conforme Portes (2000).
Um fato que pode ter contribuído para a escolaridade longeva de Henrique é a ação da
mãe, pensada até o Ensino Fundamental, a qual, separada do marido, assumiu os cuidados com os
filhos. A constituição do percurso escolar de Henrique se faz sentir nas disposições de disciplina,
perseverança, conformismo às regras da escola, autonomia e responsabilidade. Assim, diante de
todas estas disposições, é possível mencionar episódios em sua trajetória escolar como a decisão
de retornar aos estudos após três anos fora da escola, que, sem dúvida, favoreceram sua trajetória
escolar longeva.
Nas narrativas de Henrique sobressaíram as ações desenvolvidas por ele em prol de sua
escolarização. Faz sentido reportar as considerações de Souza (2009) quando analisa a trajetória
de Francisco e diz que esse estudante, sem poder contar com a gestão dos pais, no que se refere à
sua escolaridade, de modo específico, e à sua sociabilidade, em termos mais amplos, ele, desde
cedo, teve que tomar as decisões relativas à sua vida escolar e também social. Na gênese dessas
disposições encontram-se a relação utilitarista deste estudante com a escola e o saber e o sentido
da escolarização como possibilidade de ascensão social. Assim como Henrique, ele percebeu que
o desejo da independência financeira passava pela escola. Nesse contexto, verifica-se, por parte
deste estudante, a constituição de estratégias favorecedoras de seu percurso escolar, como o
retorno à escola na 8ª série.
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O caso de Henrique guarda semelhanças aos casos de Mariana, Lucas, Marcela e
Eduardo, anteriormente analisados, não apenas em função da origem social, mas porque
estudaram fazendo uso do beneficio da bolsa de estudos oferecida pela prefeitura de São João
del-Rei.
No percurso escolar de Henrique, morar na zona rural e estudar na zona urbana se
traduziu em grande impacto cultural. A socialização primária de Henrique se deu sob a influência
da “cultura rural”. Através dos dados coletados, é possível observar que Henrique sofreu um
tratamento diferenciado por ser da zona rural até o Ensino Médio.
A posse de um diploma de Curso Superior favoreceu a ocupação de Henrique no mundo
do trabalho. Atualmente, ele ocupa um cargo diferente de sua área de formação, mas aspira ao
crescimento profissional. Henrique trabalhou em diversas empresas, em diferentes cargos e
atualmente trabalha no setor operacional da Companhia Industrial Fluminense.
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CAPÍTULO X
TRAÇOS DE CONFIGURAÇÃO DAS TRAJETÓRIAS INVESTIGADAS
Dialogo com o estudo de Vianna (1998) e Souza (2009) na tentativa de compreender o
sucesso escolar de Mariana, Isabela, Marcela, Fernanda, Henrique, Eduardo e Lucas ou as
condições que possibilitaram a entrada desses sujeitos no Ensino Superior.
A perspectiva de interpretação adotada é caracterizada essencialmente por uma intenção
de tratar essas situações de sucesso escolar enquanto singulares, logo, enquanto formas cada vez
mais específica de relações sociais de dependência mútua de acordo com pesquisa desenvolvida
por Souza (2009) sobre trajetórias escolares improváveis das camadas populares. Nesse contexto,
Cada trajetória ao ser estudada revela-se singular, no sentido de que a configuração
social que lhe constituiu é única, seus atores estão inseridos em determinada cultura e
sociedade que lhes proporciona, ao mesmo tempo, limites e possibilidades,
constrangimentos sociais e possibilidades de emancipação cultural e social. Nestes
termos, suas trajetórias são, ao mesmo tempo, individuais e sociais, e não apenas
mostram as vicissitudes que eles enfrentaram para entrar em cursos superiores, como
também apontam elementos para reflexão sobre o acesso do estudante das camadas
populares ao Curso Superior. Algumas decorrências nas trajetórias chamam atenção e
ajudam a pensar sobre o estudante rural no Ensino Superior (SOUZA, 2009, p. 172).

A partir de agora interpreto as trajetórias escolares atípicas de longa duração de alunos
provenientes de São Miguel do Cajuru a partir dos traços ou parâmetros definidos na
metodologia. Nesta dissertação considerei os seguintes traços orientadores de análise: 1) as
condições culturais e econômicas das famílias desses estudantes propiciadoras das trajetórias; 2)
a mobilização individual e parental na constituição dos percursos escolares; 3); experiência de
morar na zona rural e estudar na zona urbana; 4) as considerações sobre o destino profissional
desses sujeitos. Vemos ,assim, que.
O modelo de inteligibilidade dos dados empíricos, tal como esboçado no seu conjunto,
isto é, assentado na noção de configuração social e referenciado nos traços pertinentes de
análise propostos na metodologia, apontou potencialidades especificas. Entendo que uma
das maiores vantagens desse modo de abordagem do problema, foi a de dar visibilidade
as dimensões significativas do processo de construção da situação de sucesso escolar em
questão, como as situações finas que se estabelecem entre os protagonistas das histórias,
pouco visíveis em outras formas de construção cientifica (VIANNA, 1998, p. 266; 267).
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10.1 As condições socioculturais e econômicas das famílias propiciadoras
das trajetórias escolares dos estudantes entrevistados
Após a reconstrução das trajetórias escolares dos sujeitos provenientes de São Miguel do
Cajuru e da análise dos traços que configuraram a singularidade de cada um desses percursos,
incube agora tratar de cada traço previamente definido para interpretar as trajetórias. Trato agora
do traço referente às condições culturais e econômicas das famílias desses estudantes
propiciadoras das trajetórias. Para facilitar o esquema interpretativo deste traço, cabe um
cruzamento de dois conjuntos de indicadores das condições socioeconômicas e escolares destes
estudantes.
Trato da origem familiar dos estudantes, mais especificamente do nível socioeconômico,
considerando a profissão exercida pelos pais, a renda familiar e o nível de escolaridade de cada
um dos membros do casal.
Os pais de todos os estudantes entrevistados são provenientes de São Miguel do Cajuru.
Alguns deles, como o pai de Isabela e a mãe de Marcela, são do Ribeirão do Chaves, povoado do
distrito de São Miguel do Cajuru. A maioria deles trabalha com a pecuária, atividade que também
foi exercida por seus avós. As exceções são o pai de Lucas, hoje aposentado, que trabalhou na
manutenção de estradas da prefeitura de São João del-Rei, o pai de Henrique, que trabalha como
encarregado de obras na Bozel e o pai de Marcela que, apesar de agropecuarista, é também um
pequeno comerciante. O caso de Henrique merece uma atenção especial, já que o pai abandonou
a família quando ele tinha apenas três anos de idade, sendo ele criado com a cooperação de seu
avô, hoje falecido, que trabalhava como lavrador. Não é sem razão que Portes (1993) identificou
em seu estudo a separação conjugal como um momento difícil a ser superado pela família. Por
fim, temos o pai de Isabela, que é fazendeiro. Atualmente, os pais de Mariana, Fernanda e
Eduardo são falecidos.
O pai de Isabela é o único que ultrapassou as Séries Iniciais, chegando até a 7ª série do
Ensino Fundamental. Por parte das mães, predomina a baixa escolaridade, exceto as mães de
Mariana e de Eduardo, que possuem um maior volume de capital escolar e cursaram até o Ensino
Médio. As mães de Isabela, Fernanda, Eduardo, Lucas, Marcela e Henrique se dedicam aos
afazeres domésticos. Já mãe de Mariana, hoje aposentada, era professora das Séries Iniciais na
zona rural. Hoje, todas recebem benefícios da previdência, com exceção da mãe de Isabela.
Henrique contava com o apoio afetivo de seu avô paterno. Vale ressaltar que as famílias dos sete
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estudantes residiam em casa própria. Tal situação colabora para o clima familiar de estabilidade.
É como se a casa própria fosse “a base necessária a partir da qual se pudesse edificar outros
sonhos” (PORTES, 1993, p.78).
Os relatos da maioria dos estudantes dão conta de que, ao iniciaram seus estudos na zona
urbana, apresenta-se a falta de dinheiro para a compra de lanches, logo ficavam com fome até o
retorno a suas casas. Esses estudantes viajavam até São João del-Rei para estudar. Eles
acordavam às 5 horas da manhã para ir até à escola ou colégio, e retornavam às 13 horas, e
ficando longo período sem se alimentar. O problema da comida parece se revestir de um valor
simbólico que expressa práticas características das camadas populares (PORTES, 1993, p.79).
Observa-se semelhança das práticas das camadas populares com as camadas mais privilegiadas
do meio rural analisadas. A necessidade da comida não foi suprida nos casos de Isabela e
Fernanda, que pertenciam a esses setores sociais, contrariando comportamentos escolares típicos
dessa camada social. Portes (1993) também colocou a presença unânime em todos as trajetórias
estudadas do problema da comida.
No que se refere à escolaridade, verifica-se que esses estudantes se distanciaram
significativamente das gerações anteriores em termos de capital escolar, pois eles são os
primeiros de sua linhagem familiar a ingressar no Ensino Superior, com exceção de Lucas e
Henrique. Em resumo, cabe reter um ponto essencial relativo à situação social das famílias dos
estudantes entrevistados: na maioria dos casos, pais e mães possuem fraco volume de capital
escolar.
A constituição da aspiração de ingresso no Ensino Superior dos estudantes de São Miguel
do Cajuru pode ter sido estimulada por meio do efeito do grupo de pares da comunidade escolar,
que se dão, de modo geral, dos alunos e dos professores. É possível que tal aspiração possa ter
sido composta quando esses estudantes iniciaram os estudos no meio urbano até a conclusão do
Ensino Médio, ou seja, no ajustamento da escola do meio urbano. A preparação para o vestibular
é uma proposta que requer o estabelecimento de uma relação específica dos alunos com o saber e
entre os pares da comunidade escolar. Tal relação caracteriza-se, basicamente, pelo respeito às
normas da escola, pela dedicação intensa às atividades escolares, pelo capital informacional do
funcionamento do processo seletivo, dentre outras.
Tratar da renda mensal dessas famílias é assunto complexo. Pelos relatos dos estudantes,
em São Miguel do Cajuru são comuns os moradores da região investirem na pecuária e na
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agricultura. Para atingir esta finalidade, muita vezes fazendeiros e agropecuaristas deixam de
investir em educação para investirem em seus negócios: Um pensamento da região que às vezes
reflete em situações de economia na educação dos filhos. De acordo com Nogueira e Nogueira
(2006), na visão de Bourdieu cada camada social vê e investe na educação de diferentes
maneiras, isso varia de acordo com suas condições culturais e econômicas, sendo que as classes
privilegiadas economicamente tendem a investir mais na educação. O pai de Isabela, Eduardo,
Mariana e Fernanda contrariam essas considerações, uma vez que, mesmo sendo privilegiados
economicamente, para o meio, não investiram de forma significativa na escolarização dos filhos.
Nas trajetórias escolares de Isabela e Fernanda é possível perceber com nitidez que os
estudantes vivenciaram condições financeiras frágeis em seus percursos escolares, mesmo sendo
filhas de fazendeiro e agropecuarista. Nestes casos, os pais possuíam bens considerados de alto
valor, como gado e terras, entretanto, as condições financeiras favoráveis não funcionaram como
meio auxiliar na trajetória destas estudantes. O Quadro 6 fornece as características da origem
social dos sujeitos que tiveram suas trajetórias reconstituídas.
QUADRO 6 – Ocupação dos Pais

Classificação

Agropecuaristas

Filho (a)

Descrição

Mariana,

Proprietários de terras (entre 100 e 300 hectares) que

Fernanda e

produzem para seu sustento e para o comércio.

Eduardo.

Produtores de leite, plantação de milho, feijão etc.
Funcionário da prefeitura, com renda mensal de 1 salário

Ajudante de
serviços gerais

Lucas

mínimo e cuidava da manutenção de estradas, ruas e
praças. Geralmente, nas horas vagas plantação para
subsistência.

Encarregado de
obras
Fazendeiros
Pequeno
Comerciante

Henrique

Isabela

Marcela

Trabalhador da construção civil.
Proprietário de terras (acima de 300 hectares), criador de
gado e produtor de leite.
Proprietário

de

pequeno

comércio

pecuarista

Fonte: Quadro organizado por Daniela Perpétua ANDRADE, 2012.

(mercearia)

e
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Neste estudo é possível estimar a renda familiar de Lucas, cujo pai é ajudante de serviços
gerais, tendo uma renda fixa de um salário mínimo. No caso de Henrique, é possível estimar a
renda, já que seus pais são separados e sua mãe, provedora financeira da família, recebe uma
pensão de dois salários mínimos; todavia, o complementar da renda da família referente à
produção do leite, não é possível estimar. Nas demais famílias, a renda não foi estimada. Nos
casos de Marcela, Mariana, Fernanda e Isabela, a renda dessas famílias está diretamente
relacionada à produção do leite, a qual varia com as estações, desestabilizando também os preços.
Estas famílias parecem não gozar de altos salários, todavia possuem posses como terras e gados.
Esses trabalhadores parece que valorizam mais a extensão de terras que o certificado escolar, uma
vez que preferem comprar terrenos ou aumentar a criação de gado a custear os estudos dos filhos,
como foi possível perceber nas trajetórias de Isabela, Fernanda e Mariana. Mas,
contraditoriamente, esses pais afirmam que é melhor deixar aos filhos um certificado escolar, que
“ninguém tira deles”, ao contrário das posses materiais.
É importante afirmar o peso das condições socioeconômicas sobre a definição do futuro
escolar e social, porém esta relação não se dá de forma mecânica ou determinista (ZAGO, 2000).
Para compreender a trajetória escolar desses estudantes, darei visibilidade ao fluxo das trajetórias;
aos estabelecimentos de Ensino frequentados na Educação Básica; à escolha do curso de Ensino
Superior e o vestibular; e à concomitância estudo-trabalho, principalmente do trabalho infantil.
O fluxo dos percursos escolares da maioria dos estudantes pode ser caracterizado como
fluente e linear até a conclusão dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. Apenas Marcela sofreu
uma reprovação. Já a partir da Educação Básica, quase todos os alunos sofreram reprovações até
a conclusão do Ensino Médio, sendo Isabela e Fernanda as únicas exceções.
Ao analisar a idade de conclusão do Ensino Médio dos estudantes entrevistados, percebemos a falta de regularidade nas trajetórias escolares de Eduardo, Henrique, Marcela, Lucas e
Mariana, que só concluíram o Ensino Médio depois dos 20 anos. Isabela e Fernanda não tiveram
interrupções, constituindo assim regularidade no percurso até o patamar de ensino. Isabela foi a
única estudante que concluiu o Ensino Médio aos 17 anos; contudo, ela só ingressou na Educação
Superior aos 23 anos. Fernanda foi a mais jovem dos estudantes em análise a conseguir ingressar
no Ensino Superior. Ela, aos 19 anos, iniciou o curso de Ciências na UFSJ, porém não chegou a
concluir. Decorridos alguns anos, ela retornou os estudos e iniciou o curso de Matemática na UNIPAC. Para completar essa observação cito Portes (1993), que, ao, examinar alunos das cama-
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das populares no Ensino Superior da UFMG, também se deparou com percursos irregulares. Tais
irregularidades tornaram-se mais intensas a partir das séries finais do Ensino Fundamental, quando se iniciaram as mudanças de estabelecimentos e reprovações.
Henrique, Lucas, Fernanda e Eduardo, foram aprovados logo na primeira vez em que
prestaram os exames de vestibular. No caso de Mariana, a aprovação se deu na segunda tentativa,
diferente de Isabela e Marcela, que foram aprovadas depois de seguidos exames prestados. O
caso de Marcela é diferente dos demais, já que a segunda tentativa no exame ocorreu somente
após alguns anos da primeira.
Eduardo conseguiu a aprovação no vestibular em Engenharia Agronômica somente após
o ingresso no curso de Economia, considerado de menor prestígio social. Isso parece revelar uma
estratégia ajustada com a internalização da “causalidade do provável” (NOGUEIRA e
NOGUEIRA, 2004) em que para Bourdieu, a conquista de uma vaga no Ensino Superior, mesmo
que em cursos menos disputados, possibilitaria a esses estudantes abrir os horizonte do possível
e, assim, fazer investimentos escolares mais difíceis.
Conforme Nogueira (2000), a idade de ingresso na Educação Superior constitui um
importante fator de análise da trajetória escolar de um sujeito, pois há uma idade apontada
“regular” para o acesso nesse nível de ensino, que é de 18 anos. Na perspectiva da autora, a idade
evidencia a fluência ou possíveis interrupções que possam ter ocorrido na trajetória escolar de um
sujeito, constituindo-se em uma medida temporal do itinerário escolar e um critério de excelência
escolar, à medida que permite a consideração da regularidade do fluxo de uma trajetória escolar
considerando-se a idade com a qual se chega à Educação Superior. Nenhuma trajetória escolar
dos estudantes entrevistados foi marcada por essa fluência, revelando um fluxo que se distancia
daqueles encontrados por Nogueira (2000) entre universitários da UFMG, filhos de pais
professores universitários, e por Lacerda (2006), entre egressos do ITA, cujos pais eram
portadores de fraco capital escolar.
Ao analisar a idade de formatura da maioria dos jovens rurais estudados, percebo em seus
percursos escolares fluxos escolares não lineares, acidentados por interrupções e uma entrada
tardia na universidade. Portes (1993) e Zago (2000), ao analisarem percursos escolares de
camadas populares, também apontaram para essa tendência, de que a maioria dos estudantes de
camadas populares não consegue concluir o Ensino Médio e entrar imediatamente para a
universidade. Chama a atenção o fato de identificarmos esse fenômeno independentemente das
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condições sociais dos estudantes, vistas aqui através das posses e ocupação dos pais. Sei que
muitos sujeitos possuem posses, mas o trajeto escolar de seus filhos também é de tipo errático.
Portanto, através do material coletado, é possível tecer essas considerações importantes a respeito
da idade de conclusão do curso desses estudantes.
Quanto aos estabelecimentos escolares frequentados, Isabela e Mariana foram as únicas a
frequentar a Educação Infantil. Elas começaram a frequentar o estabelecimento de ensino mais
cedo, aos cinco anos de idade. O mesmo ocorreu com Fernanda, que também começou frequentar
a escola antes dos 6 anos de idade, porém de maneira informal. Os demais estudantes iniciaram
seus percursos escolares sem ser alfabetizados, ou seja, a partir da 1ª série. É importante destacar
neste trabalho que o fato de alguns estudantes não frequentarem a Educação Infantil nem serem
alfabetizados em casa não prejudicou o desempenho dos mesmos nas Séries Iniciais, como se
pode ver em seus relatos.
Ficou evidenciado pelo estudo que todos os estudantes pesquisados cursaram até a 4ª série
na Escola Estadual de Arcângelo, com exceção de Mariana e Fernanda, que estudaram na Escola
Municipal Francisco Sales, localizada em Ribeirão do Chaves. Em São João del-Rei algumas
escolas particulares gozam de maior prestígio. Assim, ao estudar as Séries Iniciais em São Miguel
do Cajuru e migrar para uma escola particular para cursar os anos subsequentes do Ensino
Fundamental e Ensino Médio, constituiu uma estratégia presente nas trajetórias de Mariana,
Eduardo, Henrique, Lucas e Marcela. Essa estratégia só foi possível devido ao benefício da bolsa
de estudos obtida por estes estudantes. Portes (1993) constatou que a obtenção do recurso da
bolsa de estudos é uma estratégia dos alunos das camadas populares para dar continuidade aos
estudos. “Tal estratégia se liga àquela utilizada pelos pais de lançar mão da rede de
relacionamentos ou de alguém a ela ligado, para obter favores, serviços ou informações no plano
escolar” (PORTES, 1993, p.184).
Fernanda e Isabela não puderam usufruir deste benefício, pois neste período a prefeitura
não disponibilizava mais as bolsas de estudos para escolas particulares.
Os estudos atinentes à escolha do estabelecimento escolar enfatizam que tal escolha
constitui uma importante estratégia educativa, pelas famílias mais favorecidas, que possuem
capital cultural necessário para fazer escolhas; nesse caso, apoiados no capital de informações
sobre o funcionamento do sistema de ensino (NOGUEIRA, 2000). Sendo assim, a seleção do
estabelecimento escolar no Ensino Fundamental e no Ensino Médio, evidenciada nas trajetórias
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de cinco dos estudantes entrevistados, é atípica para o meio de pertencimento desses indivíduos e
de suas famílias.
Ao examinar as trajetórias escolares, percebe-se que a maioria dos estudantes
entrevistados que cursam o Ensino Fundamental e o Ensino Médio em escolas particulares,
conseguiu ingressar no Ensino Superior em universidades públicas, como é o caso de Mariana,
Eduardo, Henrique e Lucas. Dentre os que estudaram em escolas particulares, Marcela foi única
estudante que frequentou IES particular. Já Isabela e Fernanda frequentaram escolas públicas
durante todo o percurso escolar e ingressaram na IES particular. Nesse ponto, Nogueira,
Romanelli e Zago (2000) destacam em seus trabalhos dois tipos de trajetórias escolares que vêm
se estruturando: de um lado, frequência às escolas privadas de Ensino Fundamental e Médio e,
depois Ensino Superior público para os favorecidos, o chamado circuito "virtuoso", e
inversamente, frequência às escolas públicas de Ensino Fundamental e Médio e, depois,
faculdades particulares para os mais desafortunados, o chamado circuito "vicioso".
Ao se observarem as instituições escolhidas pelos pesquisados, observa-se que a
universidade pública se delineia como nos casos de Henrique, Mariana, Eduardo e Lucas, sendo
que todos estes estudantes contaram com o beneficio da bolsa de estudos. Portanto, a estratégia
da “bolsa de estudos”, utilizada por alguns estudantes no Ensino Fundamental e Ensino Médio
pode ter ampliado as chances desses universitários de frequentarem uma universidade pública.
Do total de sete entrevistados, quatro estudantes frequentaram estabelecimentos de ensino
particular e três frequentaram estabelecimentos de ensino público. Mariana, Lucas e Henrique
cursaram respectivamente Pedagogia, Psicologia e Administração na UFSJ. Já Eduardo fez
Engenharia Agronômica em Lavras. Por fim, Fernanda, Marcela e Isabela fizeram
respectivamente os cursos superiores em Matemática, Geografia e Enfermagem na UNIPAC e
têm como denominador comum o fato de frequentar estabelecimentos de Ensino Superior
particulares.
O grau de dependência familiar ou, em outros termos, a concomitância estudo-trabalho,
permite afinar a clivagem entre os casos analisados (SOUZA, 2009). Apenas Mariana, Lucas e
Marcela podem ser identificados como estudantes, uma vez que não trabalhavam até a conclusão
do Ensino Médio. Isabela, Fernanda, Eduardo e Henrique começaram a trabalhar cursando ainda
o Ensino Fundamental, constituindo casos de submissão precoce ao trabalho. Eduardo e Henrique
trabalhavam na produção de leite e eles contrapõem as constatações de Lima (2009), que atentou
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para as desigualdades de gênero apresentadas nas estatísticas educacionais. A repetência e a
evasão escolar entre jovens alunos do meio rural estão relacionadas não apenas ao distanciamento
entre a prática educativa e a vida do aluno, gerando desinteresse e desencanto pela escola, como
também às dificuldades enfrentadas por esses jovens para conciliar a escolarização e o trabalho.
Os estudantes que trabalhavam apresentaram dificuldades contundentes em relação à
conciliação trabalho e estudo, provavelmente por terem que acordar cedo para irem para a escola,
às 5 horas, e retornarem às suas casas por volta das 13 horas. Nesse contexto, em virtude de
pouca disponibilidade para se dedicar aos estudos, o que demandava disponibilidade de tempo
para estudar, e não apenas frequentar as aulas, o momento particularmente conturbado para
Henrique, coincidiu com sua saída da escola antes de concluir a 8ª série e permanecendo sem
estudar por três anos. Ele poderia ter interrompido definitivamente os estudos naquele momento,
aos 17 anos, sem concluir o Ensino Fundamental, não fosse sua atitude decisiva de retornar aos
estudos.
Henrique conciliou estudo e trabalho durante quase toda a sua trajetória escolar. Ele foi
impelido a trabalhar na produção de leite durante os últimos anos do Ensino Fundamental e
durante o Ensino Médio. Também trabalhou durante o Ensino Superior como técnico
administrativo, participou do programa de bolsa atividade na graduação, trabalhou como
digitador e por fim ocupou-se de estágio no Banco do Brasil. A presença de trabalho nas
trajetórias escolares está em consonância com a realidade de vários estudantes. Portes (1993) já
havia constatado a presença do trabalho remunerado no Ensino Médio na maioria dos casos
analisados.
Henrique, inserido num contexto familiar de dificuldade econômica, so pôde prosseguir
os estudos porque seu irmão mais velho e o avô permitiram que ele trabalhasse apenas na parte da
tarde na produção de leite. Este fato propiciou-lhe manter condições mais favoráveis de estudo.
Este estudo apreendeu ainda outros elementos deste contexto, no interior do qual, destacando-se a
dificuldade financeira de sua mãe, que foi abandonada pelo marido com cinco filhos, sendo um
portador de necessidades especiais, fez com que Henrique produzisse uma sensibilidade em
relação à importância da escola.
Para Isabela, as circunstancias que a levaram a trabalhar contaram com elementos de outra
natureza, destacando-se que seu pai considerava prioridade investimentos econômicos como a
compra de propriedades rurais às ações escolares. Além da dificuldade de ter que aprender a
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planejar o tempo de trabalho, de estudo e, ainda, tempo de juventude (Vianna, 1998), esse
momento significou para ela sofrimentos subjetivos adicionais, vinculados a outras questões.
Tendo que assumir uma ocupação de vendedora ambulante de picolés, ao terminar à aula, ela
levava um caixa de isopor e a escondia próximo à escola para que seus colegas não percebessem
que ela comprava os picolés para revender, e ainda esse momento representou a experiência de se
defrontar com distâncias sociais ao iniciar os estudos na zona urbana. O que a impulsionou no
sentido de superar as dificuldades no momento foi, sobretudo, seu projeto de não reproduzir suas
condições de origem, e buscou mostrar para a comunidade escolar que, por ser da roça ela não era
inferior. No caso de Fernanda, que ora ajudava na produção de leite, ora cooperava com a mãe
nos afazeres domésticos, ainda no 1º ano do Ensino Médio, iniciou no mundo do trabalho na
função de empregada doméstica. E, por último, Eduardo, que auxiliava o pai na produção do
leite.
As trajetórias reconstituídas apontam modulações na natureza e intensidade da presença
da família na escolarização prolongada nos meios rurais. Entretanto, esses casos estudados dão
visibilidade a uma possibilidade de entendimento dessa questão, ao apontar que o contexto
familiar nem sempre é sinônimo de longevidade escolar nas camadas rurais favorecidas
economicamente. Isabela, filha de fazendeiro, Fernanda e Eduardo, filhos de agropecuarista,
foram impelidos a trabalhar para prover necessidades pessoais. Como vimos, nesses casos, as
famílias davam acentuada importância ao trabalho.
É importante realçar que não houve casos em que os estudantes assumissem, dadas as
contingências familiares, a manutenção de suas famílias.
A questão do trabalho emergiu como um denominador comum no momento do Ensino
Superior em todas as trajetórias investigadas, com exceção de Eduardo. Lucas, Mariana e
Marcela foram alunos em tempo integral até a conclusão do Ensino Médio. No Ensino Superior
todas as mulheres deste estudo tiveram que conciliar uma tríplice jornada diária: trabalho
remunerado, trabalho doméstico e estudos (ÁVILA, 2010). Vale ressaltar que a concomitância
estudo-trabalho no Ensino Superior pode ser considerada em todas as trajetórias, exceto na
trajetória de Eduardo, que durante o Curso Superior se dedicou exclusivamente ao estudo.
O processo de construção da trajetória escolar de sujeitos provenientes do meio rural se
aproxima do processo de escolarização dos jovens dos meios populares. Diferente do que ocorre
com os jovens mais privilegiados, revela-se como importante estratégia na trajetória de
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estudantes provenientes das camadas rurais o fato de assumirem a partir do Ensino Superior o
próprio destino (PORTES, 1993, p.187). Ainda de acordo com este autor
Esse momento marca, ainda, o afastamento quase que definitivo dos pais das questões
escolares que, doravamente, serão tocadas adiante pelos filhos, já “senhores do próprio
nariz” e detentores de uma visão mais ampla de suas possibilidades, visão essa adquirida
no ato de se relacionar com um maior número de indivíduos, com a geografia do espaço
urbano e as possibilidades difundidas nesses espaços em função do trabalho.

É claro que, ao se dedicar ao trabalho, o universitário afasta-se muito das questões
escolares. Semelhante afastamento irá se transformar em obstáculo ao aumentar a defasagem e
possíveis desvantagens acumuladas no decorrer da trajetória escolar por se terem cursado
“escolas sem qualidade” (PORTES, 1993, p.189).
O pai de Eduardo arcou com os gastos dos estudos do filho durante o período de
faculdade. Estes gastos só puderam ser resgatados por serem baixos, suportáveis pela economia
doméstica do pai e graças aos benefícios que Eduardo recebia na universidade.
Interessa, por último, reter duas informações no que se refere à situação ocupacional dos
estudantes. A primeira é que os estudantes submetidos precocemente ao trabalho conseguiram
mobilidade ocupacional. Isabela se ocupou com a venda de picolés, e Fernanda, Henrique e
Eduardo trabalhavam com os pais e assim possuíam flexibilidade de horários, como, por
exemplo, para estudar para as provas. A segunda é a vinculação dos empregos com a família,
como a produção de leite nos casos de Henrique, Eduardo e Fernanda.

Os estudantes

universitários deste estudo são anteriores a uma legislação e a uma vigilância social que vêm
condenando o trabalho infantil no Brasil.
No caso de Eduardo, desempenhou papel fundamental na permanência dele no Ensino
Superior público a assistência estudantil, uma vez que ele era atendido pelo beneficio da moradia
que lhe garantia residir gratuitamente dentro do campus universitário e contava também com o
beneficio da alimentação. Nesse aspecto, essa investigação confirma conclusões dos estudos de
Piotto (2007) e Portes (1993) ao afirmarem que auxílios como bolsa moradia e bolsa alimentação
são imprescindíveis para a permanência dos estudantes na Universidade e contribuem para
minorar as dificuldades enfrentadas em seus cotidianos universitários e amenizar o sofrimento aí
presente. Verifica-se, entretanto, que os serviços assistenciais são, de forma geral, reconhecidos
pelos universitários que deles fazem uso (PORTES, 1993, p.197).
Parece-me, assim, necessário avançar para além de constatar, por exemplo, que a

157

conciliação tempo de trabalho e tempo de estudo, muitas vezes precoce, constitui um momento
particularmente difícil da trajetória escolar da maioria dos sujeitos provenientes do meio rural.
Outras dimensões vinculadas a esse momento, menos visíveis e construídas em uma rede de
interdependência especifica, diferenciam as trajetórias, dão um sentido particular a esse
momento, em grande medida, seus desdobramentos (VIANNA, 1998). Para ilustrar esse ponto,
focalizo, nas trajetórias escolares de Eduardo, Henrique, Isabela e Fernanda, os momentos mais
cruciais, em que tiveram que aprender a enfrentar a questão do trabalho.

10.2 Mobilização individual e parental na constituição dos percursos
escolares
A mobilização familiar neste estudo carrega o sentido de identificação e descrição de
atitudes e intervenções práticas das famílias voltadas sistemática e intencionalmente para o
rendimento escolar dos filhos (VIANNA, 2000, p.53).
O estudo das trajetórias nos permite verificar a ausência, no ponto de partida, de um
projeto conscientemente elaborado por Marcela, Eduardo, Henrique, Isabela, Fernanda, Mariana
Lucas ou de suas famílias, de ingresso no Ensino Superior. Vianna (2000) extraiu conclusão
semelhante em seu estudo sobre trajetórias escolares improváveis em famílias de camadas
populares, sendo que as práticas, sentidos e disposições que, interdependentemente, tornaram
possível a construção dessas trajetórias improváveis de longa duração foram progressivamente
construídos.
Um traço forte dessas situações de sucesso escolar e que emergiu dos dados coletados é
que não havia, no ponto de partida, um projeto conscientemente formulado de acesso ao Ensino
Superior. Ao contrário, planos parciais foram sendo gestados, tanto pelos pais quanto pelos filhos,
ao longo do tempo, a partir de sucessos também parciais, ou seja, essas trajetórias foram sendo
construídas por etapas. Essas famílias não construíram um projeto racional de educação dos
filhos, a ser executado a longo prazo (PORTES, 1993, p.206).
O processo de escolarização dos estudantes de São Miguel do Cajuru que conseguiram
ingressar no Ensino Superior se revelou portador de uma dimensão de intencionalidade porque
esses sujeitos aspiravam a dar continuidade nos estudos, todavia acusou a “marca da
imprevisibilidade” (VIANNA, 2000), em função das oportunidades ocorridas em universos
exteriores ao familiar e os adquiridos na escola, como os êxitos escolares parciais, sobretudo os
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que se deram na escola primária. Nesse aspecto, confirmam conclusões de Vianna (2000, p.51),
que afirma: “o êxito escolar inicial atrai êxitos subsequentes.” Quanto aos êxitos parciais, não
considerei só os bons resultados em termos de notas, mas também a simples inexistência de
reprovação no período. Assim, os êxitos escolares parciais estiveram presentes em todas as
trajetórias analisadas.
A análise das trajetórias confirmam as conclusões dos estudos de Vianna (1998) que,
dentre as sete biografias escolares que reconstruiu, não constatou nenhuma dificuldade na escola
primária (p. 278). Vianna, além de corroborar essa conclusão, mostra também que o êxito inicial
atraiu êxitos subsequentes. Assim, não só êxito escolar inicial, mas também os intermediários
constituíram-se como circunstâncias produtoras de sentido, disposições e práticas que tendem a
reforçá-lo. Nesse sentido, converteram-se numa base importante, embora insuficiente por si só,
para a continuidade dos estudos. Desse modo,
A ideia de oportunidade nasce articulada a dimensão da imprevisibilidade presente nas
trajetórias analisadas. Em um primeiro momento, porque implicou certa aleatoriedade,
não só no sentido de eventual, contingente e incerto, mas também de propício, favorável,
bem vindo e providencial. Em segundo, porque apareceu vinculada à possibilidade de
apreensão de outras referências de mundo e, nesse sentido, de uma diversidade de
experiências socializadoras, distintas das advindas do universo familiar (VIANNA,
1998, p. 272).

No entanto, se por um lado essas trajetórias escolares de longa duração são portadoras
dessa dimensão de imprevisibilidade, por outro lado elas supõem um querer e um desejo dos
estudantes como pano de fundo para seu desencadeamento. Independentemente do grau e da
natureza da família, a aspiração de estudar com o desejo de vencer na vida através da escola,
mostrou-se um traço forte em cada um dos casos estudados.
Isso quer dizer que essa imprevisibilidade não se mostrou contraditória à determinação
dos sujeitos. O que se contraporia a essa característica seria uma planificação dos estudos no
longo prazo. Daí a importância das etapas intermediárias do processo.

Ao contrário, caso

houvesse uma planificação de estudos a longo prazo, poderia influenciar na determinação dos
sujeitos ou de suas famílias. As injunções da realidade previsíveis, como as dificuldades do
transporte, morar na zona rural e estudar na zona urbana, o baixo capital escolar dos pais para
lidar com assuntos escolares e a mudança de localidade para cursar o Ensino Superior, a
condução da própria escolaridade neste nível de ensino etc., poderiam desencadear uma
desmotivação desses sujeitos.
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As trajetórias escolares de Marcela, Henrique, Fernanda, Eduardo, Isabela, Mariana e
Lucas apontaram, com veemência, essa dimensão. Chegar à Universidade não fora um plano nem
mesmo remotamente colocado no horizonte. Cada etapa intermediária não só exigiu uma firmeza
dos estudantes, como a continuidade dos estudos ficara à mercê das circunstâncias que, muitas
vezes, fugia a seu controle. A concretização do ser possível continuar os estudos esbarrava, a todo
momento, nas imposições da realidade. As histórias de Fernanda, Henrique e Isabela em
particular, testemunham que foi necessário fazer o possível, considerando essa expressão em
duplo sentido. Em primeiro lugar, aceitar que avançar nos estudos só seria possível se isso se
desse em um tempo por fases, não previstas em longo prazo. Em segundo lugar, havia que se
fazer o que fosse possível, esgotar as possibilidades de luta. Nesse sentido, todos os sujeitos
investigados mostraram que, de uma forma ou de outra, aproveitaram as oportunidades surgidas,
todavia, eles afirmaram que não se dedicavam muito aos estudos.
Uma prática expressiva através da qual se pode observar essa disposição, foi a de “dar um
tempo” após terminar o “2º grau”, o que não significava, para os entrevistados, “parar” os
estudos. Ao contrário, nesses momentos eram construídas algumas condições que possibilitassem
sua retomada, como arrumar ocupações provisórias, estudar sozinho para o vestibular, cuidar de
um filho. Esse tempo era fecundo de realizações voltadas para a questão escolar: “eu não
parava”; “eu estava sempre lendo”. A estratégia de “dar um tempo” após a conclusão do Ensino
Médio, diante da impossibilidade de continuar os estudos, mas mantendo-se firme no propósito
de fazê-lo, constituiu um exemplo dessa disposição, como observou Vianna (1998) em sua
pesquisa.
Por fim, a verificação de significativa imprevisibilidade no processo de construção das
escolaridades pesquisadas remete também à ideia de vulnerabilidade (VIANNA, 1998, p.274)
Aproprio-me, mais uma vez, de Vianna (1998), quando esta autora utiliza a metáfora de uma
“embarcação frágil”, utilizada igualmente por Bernad Lahire (1996), para refletir sobre essa ideia.
Ainda de acordo com (VIANNA, 1998, p.274), reportando-me a Lahire:
O processo de escolarização das camadas populares, dada a fragilidade de seus suportes,
caracterizando-se por ser fundamentalmente instável assemelhando-se a uma viagem em
precárias embarcações. Esses barcos podem ir muito longe, mas em constante situação
de risco e sistematicamente expostos ao naufrágio. O “menor” elemento pertubador é
potencialmente comprometedor, diferentemente da escolarização das camadas sociais
mais favorecidas, que – para continuar na metáfora da navegação- viajam em navios
potentes e podem evitar de sucumbir, mesmo quando ameaçado por grandes
tempestades. Nesse sentido, a permanência de jovens de camadas populares no sistema
escolar, quando alcançada, realizar-se-ia sob o signo do “fio da navalha” ou em outros
termos da “corda bamba”.

160

A aleatoriedade esteve presente nas trajetórias de Eduardo, Henrique, Marcela, Mariana e
Lucas, na oportunidade desses estudantes para frequentar estabelecimentos de ensino particular,
fazendo uso do beneficio da bolsa de estudos. Essa oportunidade ou chance incerta no ponto de
partida tornou esperançoso o processo de escolarização. Nesse sentido, assumiram uma
significativa centralidade nos destinos escolares em questão (VIANNA, 2000).
A dimensão de aleatoriedade também esteve presente entre outras situações desta
pesquisa: Eduardo contou com o beneficio de moradia e alimentação no Ensino Superior;
Marcela conseguiu o beneficio da bolsa de estudos de 50% para cursar o Ensino Superior; de
Isabela que conseguiu uma bolsa de estudos integral para cursar o Ensino Superior através do
PROUNI. Essas chances ou oportunidades, incertas no ponto de partida, tornaram-se auspiciosas
no processo, por terem sido rentabilizadas, e, nesse sentido, assumiram uma significativa
centralidade nos destinos escolares em questão.
Para os pais, na maioria dos casos pesquisados, o sentido da possibilidade e esperança de
os filhos alcançarem elevados níveis de escolaridade, assim como suas intervenções práticas em
sua escolarização, ainda que restritas, foram se colocando e se reafirmando progressivamente no
tempo (VIANNA, 1998, p.273).
Nenhum dos estudantes entrevistados investe de forma atuante na sua escolarização.
Nogueira e Nogueira (2004) apontam em seus estudos sobre Bourdieu, que ao analisar as
estratégias das camadas populares, o retorno, fruto da escolarização, se dá em longo prazo e no
caso dessas estudantes, ele ocorre de forma incerta, visto que precisam conciliar trabalho e
estudo. A meu ver, esses estudantes, apesar de não pertencerem às camadas populares, não
conseguem prever e controlar os projetos escolares e fazem adaptações possíveis para se
ocuparem no mundo do trabalho. Assim, suas trajetórias escolares se revelam incertas, uma vez
que os projetos de escolarização tendem a ser relativamente fracos, à medida que vistos como de
risco e em longo prazo.
A mãe de Fernanda começou a acreditar na possibilidade de ela ir longe nos estudos,
assim como as outras filhas, quando percebeu que elas estavam avançando nos estudos.
Igualmente, a mãe de Fernanda, em relação à perspectiva da possibilidade de realização de Curso
Superior por suas filhas, considerava, no início de sua escolarização, que era difícil. De forma
semelhante, no ponto de partida, o que a mãe dos demais estudantes vislumbravam como
escolaridade possível, era a conclusão do “2º grau”. Por sua vez, Henrique afirma que ele a certa
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altura de seus estudos, na 8ª série, tornou-se protagonista de sua história de sobrevivência no
sistema escolar.
A trajetória escolar atípica dos estudantes constituiu-se na existência de uma aspiração
familiar de escolarização prolongada desde o início de sua escolaridade pensada até o Ensino
Médio. As famílias rurais participaram da construção do sucesso escolar dos filhos de maneira
diferenciada, nem sempre facilmente visível e voltada explicita e objetivamente para tal fim,
como observou Vianna (2000) ao analisar a longevidade escolar em famílias de camadas
populares. Assim, o processo de escolarização dos estudantes até o Ensino Médio contou com a
participação das famílias, mas através de formas menos intensas, que se aproximam do que
Lahire (1997) denomina de modo “periférico” ao escolar, ou como presença “invisível”, de
acordo com Viana (2005).
Em todas as trajetórias escolares o contexto familiar foi favorecedor da permanência dos
estudantes no sistema escolar, evidenciando, todavia, diferenças quanto à natureza e intensidade
da ação das famílias nesses percursos.
No interior dessas famílias, alguns personagens se sobressaíram. A mãe de Mariana, os
pais de Marcela e Lucas empreenderam ações na escolarização destes estudantes. Eles
envolveram-se na escolaridade dos filhos, investindo em suporte moral, afetivo e financeiro,
ainda que essas famílias tivessem dificuldades financeiras, como é o caso dos pais de Lucas, que,
mesmo dispondo de baixa renda, adotou práticas educativas de preservar o filho do trabalho
durante o Ensino Fundamental. Os pais de Eduardo, Fernanda e a mãe de Isabela erigiram-se
gestores da escolaridade desses estudantes. No entanto, as trajetórias estudadas não sinalizaram
práticas familiares de investimentos específicos e intencionais nos percursos escolares dos filhos
(VIANNA, 2000, p.53).
Parece haver por parte das mães um grau mais acentuado de ações escolares com relação
à educação dos filhos, em função das dificuldades passadas no lar, diante da pouca qualificação
profissional do marido, considerando-se sua proximidade diária aos filhos (PORTES 1993, p.159)
Na maioria dos casos estudados, a tarefa da escolha do estabelecimento escolar parece ser uma
tarefa exclusiva da mãe.
As trajetórias de todos os estudantes remetem àqueles investigados por Souza (2009), as
quais apresentam maior dificuldade em controlar seu destino e, desse modo, só conseguem
vislumbrar um itinerário curto e modesto para a escolarização dos filhos, cuja finalidade é a
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obtenção de um emprego estável. Assim, opõem-se ou resistem à aspiração a estudos longos.
Em nenhum caso a mobilização dos pais de estudantes se traduziu em práticas
estritamente educativas, observadas por Nogueira (1995), reportadas por Vianna (1998), ao
pesquisar as estratégias educativas de acompanhamento da escolaridade de filhos de camadas
médias. Nogueira (1995), com o objetivo de ampliar o campo de reflexões das relações entre
famílias de classe média e escolaridade dos filhos, dá a conhecer resultados de pesquisas sobre o
tema. Segundo Nogueira, citada por Vianna (1998),
Uma ambição escolar elevada, que implica fazer da escolarização dos filhos “o elemento
central de seus projetos”, constitui o principal traço que caracteriza a relação dessas
famílias com a escola. Nesse estudo Nogueira, baseando-se em autores diversos, lista
uma série, longa, de práticas de investimento na escolaridade dos filhos por parte das
famílias das camadas médias, a saber: acompanhamento estreito de sua escolaridade,
tanto na escola, como fora dela; estratégia de escolha de estabelecimento de ensino,
propiciada pela posse de uma rede significativa de informações acerca do sistema
escolar; relações frequentes com os professores; ajuda regular nos deveres de casa;
reforço e maxizimação das aprendizagens escolares: assiduidade às reuniões convocadas
pela escola; utilização do tempo extraescolar com atividades favorecedoras do sucesso
escolar, controle do tempo de exposição à televisão, entendido como “tempo perdido”.

Vianna (1998) ainda acrescentou:
Esses estudos, tanto os que se referem as camadas populares, quanto o que aborda as
classes médias, admitem que, subjacentemente às praticas mobilizadoras familiares,
existe um projeto familiar de escolarização dos filhos, explicitamente formulado, ainda
que em momentos diferentes da trajetória escolar (VIANNA, 1998).

As práticas acima descritas serviram como referência para Vianna (1998) interpretar os
dados de sua pesquisa referente às trajetórias escolares de longa duração de alunos das camadas
populares na ótica da negação. Seguindo seus passos, interpreto as trajetórias de sucesso dos
sujeitos provenientes do meio rural também na ótica da negação. Os dados obtidos tanto por
Vianna quanto por este estudo não revelaram práticas familiares de engajamento específico e
intencional na educação escolar, num grau e frequência necessários em que se pudessem
identificar como um traço explicativo dessas situações de longevidade escolar. Parece assim esses
estudantes confirmarem a tese de Vianna (1998) de que as práticas de superescolarizaçao não
constituíram uma característica essencial das famílias rurais que tiveram seus filhos em situação
de sucesso escolar.
Entendo, assim como Vianna (1998), que, se eu me orientar por critérios de classe média,
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para definir mobilização escolar, tal como tem sido a tendência, os dados encontrados revelarão
uma ausência de comportamentos familiares que poderiam ser concebidos como compreendidos
dentro de um conjunto por essa noção. Entretanto, não se deveriam qualificar enquanto tais
condutas como a do pai de Lucas, que assumiu trabalho difícil como zelador das estradas a fim de
garantir estudo aos filhos, do pai de Fernanda, que viajava todos os dias para levar a filha para a
escola, e da mãe de Mariana e dos pais de Marcela e Lucas, que instalaram condições econômicas
necessárias para que os filhos pudessem estudar.
Ao me ocupar do traço da mobilização parental na constituição dos percursos escolares,
tentei produzir interpretações a partir da noção de mobilização escolar familiar. Para haver
compreensão, estou considerando mobilização escolar familiar enquanto portadora do sentido
para identificar e descrever atitudes e intervenções práticas das famílias voltadas sistemática e
intencionalmente para o rendimento escolar dos filhos (VIANNA, 2000, p.53). Grosso modo, no
campo da Sociologia da Educação, à luz de Piotto (2007), Portes (2001), Silva (1999) e Vianna
(1998), dentre outros, os comportamentos e condutas familiares vêm indicando que a mobilização
familiar vem se mostrando mais característica das camadas médias. Acerca da mobilização
familiar, ficou evidenciado nas trajetórias analisadas que não houve investimentos específicos e
intencionais na carreira escolar dos filhos (VIANNA, 2000, p.53) até mesmo nas famílias
pertencentes aos setores das camadas médias.
Mesmo aquelas práticas supostamente mais frequentes, como vigilância nos deveres de
casa, estiveram ausentes nas histórias escolares dos entrevistados. Os entrevistados afirmaram
não ter contado com o acompanhamento dos pais em questões estritamente escolares. Henrique,
por exemplo, declara que, muito cedo, teve que aprender a estudar sozinho. Mesmo, ainda, em
situações como as de Marcela, Lucas, Mariana e Eduardo, em que se constatou uma significativa
presença da família, em termos de uma consciência da necessidade do estudo e da valorização da
escola por parte dos pais, não se pode afirmar que o fenômeno da mobilização escolar, tal como
definido na literatura sociológica, se evidenciou.
Os dados empíricos permitem afirmar que, na maioria dos casos vistos, a ausência da
mobilização familiar não sinaliza a omissão parental. Nas diversas ocasiões de relacionamento
com a comunidade escolar, é percebível, nos variados discursos aí ligados, que o “mito da
omissão parental”, como definido por Bernard Lahire (1997), é a explicação que assume maior
preponderância nos discursos pedagógicos de diferentes profissionais, para justificar a causa dos
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baixos níveis de desempenho das crianças de camadas populares. Esse discurso não encontra
guarida neste autor, pois ele diz que
o tema da omissão parental é um mito. Esse mito é produzido pelos professores, que,
ignorando as lógicas de configurações familiares, deduzem, a partir dos comportamentos
e dos desempenhos escolares dos alunos, que os pais não se incomodam com os filhos,
deixando-os fazer as coisas sem intervir (p. 334).

Lahire (1997) contribui para romper a visão corrente no meio pedagógico de que os pais,
especialmente os provenientes das camadas populares, não acompanham os filhos em suas trajetórias escolares. A omissão e a indiferença familiar para com o processo de escolarização dos
filhos são invocadas pelos educadores, particularmente; quando a presença parental não é vista
nos espaços escolares.
Na quase totalidade das trajetórias foi possível perceber que a assiduidade dos pais dos estudantes de São Miguel do Cajuru nas reuniões escolares não pode ser interpretada como descuido ou indiferença dos pais com os assuntos escolares. O que parece auxiliar na explicação dessas
trajetórias é o fato de que as razões presentes no interior dessas famílias, como, por exemplo, as
dificuldades enfrentadas com o transporte, contribuíram para determinar essa realidade. As lógicas das configurações familiares dos estudantes de São Miguel do Cajuru indicam que não ocorreu omissão parental, já que muitas vezes os pais utilizavam como estratégia de escolarização
solicitar ao motorista que os representasse diante da comunidade escolar.
Considero agora o traço da mobilização individual orientador da análise das trajetórias
atípicas dos estudantes rurais á luz de Souza (2009). Esta autora enfatizou, em seus trabalhos de
revisão de literatura, que as trajetórias escolares longas exigem, além da mobilização escolar das
famílias, a mobilização dos próprios indivíduos e que os mesmos invistam no processo de
escolarização, de maneira intensa e contínua. Esta mobilização se traduz em esforço,
determinação, perseverança, dedicação e disciplina. Entretanto, a seu ver, o termo determinação
utilizado em alguns estudos como de Portes (1993, 2001), Viana (1998), Silva (1999), Almeida
(2006) e Piotto (2007), mais do que uma explicação, exige ele mesmo ser explicado, ou seja,
cabem indagações dos processos que levaram à constituição desse conjunto de disposições que,
embora de natureza psicológica, não são menos que o produto de uma construção social. Com
efeito, observa SOUZA (2009),
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que, independente das problemáticas focalizadas, todos os estudos que revisou deram
ênfase aos sentidos que os sujeitos atribuem à escolarização longa, convergindo no
entendimento de que estes fundamentam as práticas de mobilização, disposições ou
estratégias constituidoras das trajetórias de longevidade escolar. E, como tal, são
construídos nos processos de socialização familiar, comunitária e escolar (p.61)

Lacerda (2006) também se debruçou sobre a mobilização individual, em seu estudo a
respeito das trajetórias pouco prováveis de iteanos e revisou os estudos de Portes (1993,2001),
Terrail (1990) e Vianna (1998), dentre outros. Esses estudos, segundo (LACERDA, 2006, p.183),
enfatizam que,
apesar da alternância das ênfases, é preciso considerar que todos os trabalhos destacaram
a mobilização escolar familiar ou a presença da família na constituição dos percursos
escolares longos; a mobilização individual dos estudantes, considerada imprescindível
para a constituição de percursos escolares atípicos e as redes de relações sociais
colaborando na constituição dos sentidos atribuídos aos percursos e das disposições a
realizar tais percursos. Tais práticas de mobilização ou presença e inserção em novos
campos sociais têm como fundamento os sentidos que os sujeitos atribuem à
escolarização longa, os quais se constituem no processo de escolarização em si, ou seja,
na história escolar em construção, mas guardam estreita relação com as histórias
escolares dos pais.

Na investigação acerca das trajetórias escolares de estudantes provenientes do meio rural,
identifiquei práticas de engajamento específicas e intencionais no processo de escolarização
desses sujeitos, em um grau e frequência necessários em que se pudessem identificar como um
traço explicativo dessas situações de longevidade escolar (VIANNA, 1998). Parece assim, que
esses estudantes confirmam, por um lado, a tese de que as práticas de esforço, determinação,
perseverança, disciplina, como também conformismo às regras do sistema educacional, ruptura
cultural constituíram uma característica essencial em seus percursos escolares; e, por outro lado,
os entrevistados afirmaram que não se dedicavam aos estudos, logo esteve ausente das trajetórias
escolar a disposição do esforço de dedicação aos estudos. A falta de dedicação aos estudos serão
descritas tomando-se as falas dos estudantes para exemplificar. Mariana diz “Eu nunca fui de
estudar muito e nunca tive facilidade para sentar e ficar estudando.” Nos casos de Isabela,
Fernanda, Henrique e Eduardo, eles tinham que conciliar trabalho e estudo. Isabela afirma: “Eu
tinha que fracionar o tempo para dedicar aos estudos,” Eduardo fala: “Eu não dedicava muito aos
estudos porque tinha pouco tempo para estudar, já que viajava todos os dias para São João delRei e ajudava meu pai à tarde, geralmente 3 horas por dia, na produção do leite.” No caso de
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Fernanda, ela relata que: “Quando eu estava estudando, meus pais sempre pediam que eu
terminasse rápido para ajudar nos trabalhos da casa.”
Marcela afirma: “Eu sempre gostei de colar e colar era comigo mesmo.” Lucas relata: “Na
verdade, eu não era muito de estudar. Eu conseguia captar as coisas com maior rapidez e
facilidade. Henrique, por exemplo, declara que não se dedicava muito aos estudos porque tinha
pouco tempo, já que viajava todos os dias para São João del-Rei e ajudava sua mãe à tarde na
produção do leite.
Os entrevistados afirmaram não ter- se dedicado com intensidade aos estudos, mesmo
nos casos de Marcela, Mariana e Lucas, em que se constatou presença da família. O fenômeno da
mobilização individual, tal como definido na literatura sociológica, se evidenciou; todavia, no
que se refere à disposição da dedicação nos estudos, esteve ausente na quase totalidade das
trajetórias.
Outro aspecto que desejo ressaltar diz respeito à determinação característica dos
entrevistados, construída no processo de escolarização. A ideia de que me valho aqui é que as
condições práticas, sentidos e disposições que permitiram esses sucessos escolares, só adquiriram
existência no próprio processo de escolarização. Aproprio-me da argumentação de Vianna (1998),
que, para discutir e enfatizar a ideia de que a determinação de vencer na escola, assim com a
posse de um horizonte temporal ampliado, é construída no processo, não tem existência a priori,
nem se funda num essencialismo intrínseco aos sujeitos.
Fernanda e Marcela se mobilizaram para a entrada no Ensino Superior, sobretudo porque
era uma exigência da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) de 1996, que
estabeleceu a exigência da formação de docentes com Curso Superior para atuar na educação
básica. Os casos dessas duas estudantes são representativos, assim como o de Márcio, estudado
por Zago (2000), pois, quando não é possível investir no ensino que se acredita ser de melhor
qualidade e mais rentável profissionalmente, opta-se pelo viável. A opção é por um curso que
condiz com as atividades do aluno trabalhador.
Em todos os casos, com exceção de Marcela, é possível identificar um relativo êxito nas
trajetórias escolares. A escola ocupava um lugar importante no universo simbólico e planos
futuros; no entanto em sua maioria, os sujeitos analisados não desenvolveram o hábito de estudar
diariamente em casa. A questão da escassez de tempo para estudar aparece como crucial. Outro
aspecto que se evidencia nas trajetórias de Fernanda, Lucas, Isabela, Henrique e Eduardo é a
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mobilização dos próprios estudantes, revelando um senso do jogo escolar e uma vontade de, por
meio dele, obter êxito social, como destacam os estudos de Almeida (2006), Lacerda (2006),
Portes (1993; 2001), Piotto (2007), Silva (1999) e Viana (1998). Entretanto, há também, nesse
aspecto, uma variação na natureza e intensidade da mobilização.
Marcela e Mariana contaram com ações familiares; todavia, as ações desenvolvidas por
elas, não reflete as disposições familiares que foram incorporadas no sentido da reprodução social
e escolar. No caso de Marcela, a mobilização na condução de seu percurso escolar não se fez
sentir de forma intensa, uma vez que, esta estudante utilizava a estratégia de colar para conseguir
aprovação. Atitude condenável, mas perfeitamente de acordo com o “ofício de aluno” que, como
sabemos, não se constitui somente de atitudes elevadas. Marcela casou-se na 8ª série e Mariana
no 3º ano, ambas estavam com 18 anos. Elas tiveram suas trajetórias adaptadas ao casamento.
Marcela e Mariana não demarcaram a fase de transição, através da escolarização, como
preparação ao ingresso no mercado de trabalho. Elas tiveram o casamento como linha divisória
que demarca a superação da infância e da juventude para a vida adulta, conforme destaca Sales
(2006). Nos casos de Marcela e Mariana, em decorrência do casamento, elas conciliaram os
cuidados com os filhos aos demais afazeres domésticos e sua vida profissional. Não obstante,
esse investimento no Curso Superior representou para Mariana e Marcela, nos dizeres de
Romanelli (2000), um investimento de vulto, pela necessidade de conciliar trabalho e estudo,
pelo pouco tempo livre que reduz as oportunidades de lazer e de repouso, além de que, no caso de
Marcela, ela teve que arcar com o pagamento do curso. Este conjunto de interesses vai se
configurando dentro de um quadro de imprevisibilidade, mobilização e de pequenas
oportunidades e conquistas que vão se apresentando no curso de suas vidas. Assim o trabalho
pode servir de elemento mobilizador da carreira escolar.
No caso de Henrique, a escolarização ocorreu apesar da “ausência” da família a partir do
Ensino Médio. Este estudante revelou disposições de autonomia, determinação, disciplina,
perseverança e conformismo em relação às normas escolares. Ele adotou a estratégia
favorecedora da permanência no sistema escolar como escolha da escola do Ensino Médio,
quando retornou aos estudos. O caso de Henrique não evidenciou uma relação de sua longevidade
escolar com o gênero ou a posição ocupada por ele na família, como sugere Romanelli (2000).
As trajetórias de Lucas, Fernanda, Isabela e Eduardo, assim como a de Henrique, também
apontaram para a atitude de determinação. Cada etapa intermediária de suas escolarizações exigiu
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firmeza; caso contrário, a continuidade dos estudos ficaria à mercê de circunstâncias e fugiria do
controle. Assim, a etapa do vestibular assumiu importância decisiva enquanto momento de
produção e de realização dessa determinação. As trajetórias demonstraram que esses estudantes
testemunharam a necessidade de fazer o possível. Por um lado, aceitar que avançar nos estudos só
seria possível se fosse em tempo próprio, por etapas não prevista em longo prazo, ou seja, no
período possível. Por outro lado, havia a necessidade de se fazer todo um esforço, ou seja, esgotar
as possibilidades de luta.
Ao analisar as trajetórias, é possível observar que a mobilização dos estudantes esteve
voltada para a frequência às aulas. Os estudantes viajavam até São João del-Rei no intuito de dar
continuidade aos estudos. Eles acordavam às 5 horas da manhã para ir até à escola e retornavam
às 13 horas, ou seja, devido ao tempo gasto com as viagens, eles tinham um tempo reduzido para
os estudos, acrescido o cansaço em consequência do deslocamento em condições precárias. Para
Isabela, Eduardo e Henrique, o tempo era ainda menor, uma vez que eles, trabalhavam, e a
relação entre o mundo do trabalho e o da escola se mostrava de difícil conciliação; entretanto,
eles se mantiveram firme no objetivo de estudar.
A determinação de Lucas, Eduardo, Isabela, Henrique e Fernanda esteve fundada numa
concepção de aptidão, do sucesso profissional mediante o esforço pessoal, e é só através dele se
vê possibilidade de reverter sua posição social, como observou Vianna (1998). Isabela e
Henrique, por sua vez, imersos em um quadro familiar onde se produzem “significados
ambivalentes” em relação à escola centrada, sobretudo na figura paterna, buscaram evitar a
reprodução de suas origens (VIANNA, 1998, p. 267).
Apesar da valorização da escola, a educação escolar nos meios rurais não pode ser tomada
como sinônimo de um projeto de longevidade escolar. O desejo manifestado pelos sujeitos é de
superação das condições familiares mediante inserção em uma atividade profissional mais
valorizada do que a dos seus pais.
Em todos os casos, a escolarização prolongada assumiu, por parte dos estudantes, o
sentido de emancipação cultural e social, sentido este, vivido de forma diferenciada por eles. Nos
casos de Mariana, Lucas, Eduardo, Marcela e Fernanda, o sentimento presente é o de que, com
seu ingresso no Ensino Superior, eles estão valorizando a mobilização familiar. No caso de
Isabela e Henrique, este sentido não é compartilhado com o pai, todavia é compartilhado com a
mãe e com isso sobressaíram custos subjetivos e conflitos intergeracionais. No relato de Isabela e
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Henrique sobressaiu o distanciamento do pai em relação à sua escolaridade. Isabela vivenciou
situações de sofrimento durante o Ensino Fundamental e Médio, principalmente pelas privações
econômicas às quais foi submetida. Já no relato de Henrique não houve ressentimento no
distanciamento do pai em relação à sua escolaridade, ele se mostrou compreensivo nesse aspecto.
Henrique, principalmente no âmbito da família, vivenciou situações de sacrifício, pois ser
estudante não é um oficio que possa viver sem ônus (ZAGO, 2000). Nos casos de Henrique,
Lucas, Eduardo, Fernanda e Isabela, eles não tinham condições sequer para se alimentar na
escola.
Nos estudos de Almeida (2006), Piotto (2007), Portes (1993: 2001), Silva (1999), e Viana
(1998) sobressaíram as influências de outras instâncias sociais na constituição da longevidade
escolar dos estudantes por eles investigados. Dentre essas instâncias, os mencionados autores
incluem a escola e os professores, o que também ocorreu nas trajetórias escolares por mim
investigadas.
Em todos os casos investigados, os estudantes expressaram uma avaliação positiva das
escolas em que estudaram, destacando a competência dos professores e o estabelecimento de
regras por parte da direção da escola como pré-requisito à criação de um ambiente favorável à
aprendizagem, com exceção da Escola de Comércio, citada nas trajetórias de Lucas, Henrique e
Eduardo, que fizeram uma avaliação negativa da escola. O fato de todos os alunos entrevistados
cursarem o Ensino Médio e o Ensino Fundamental em uma escola do meio urbano desencadeou a
própria mobilização e a formação de uma rede de referências extra ao contexto familiar destes
estudantes. Assim, os alunos encontraram na escola, durante o Ensino Fundamental e o Ensino
Médio, um clima favorável para seu desenvolvimento interpessoal e para a constituição de
disposições que favoreceram o seu ingresso na universidade. Eles contaram com informações
sobre o funcionamento do vestibular e se mobilizaram para ingressar neste nível de ensino. Portes
(2003) extraiu conclusão semelhante: a escolha da boa escola assinala, de forma real, a
possibilidade de continuidade dos estudos no Ensino Superior.
Nos casos de Isabela, Fernanda e Lucas também existiram referências fora do ambiente
escolar. Nesses casos, a convivência com os irmãos mais velhos proporcionou a constituição de
disposições como a dedicação aos estudos, gosto pela escola, obediência às regras escolares que
engendraram o pensar, sentir e agir desses sujeitos em relação à escola, favoráveis à longevidade
escolar.
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Um dos traços do processo de escolarização de Lucas, Henrique, Eduardo, Marcela e
Fernanda que os impulsionaram, segundo meu entendimento, fora o significado construído em
torno do desejo de emancipação de suas origens rurais. Os casos de Eduardo, Henrique, Lucas e
Mariana apresentam algumas semelhanças que vieram à tona, tais como desempenho escolar
satisfatório nas séries iniciais de escolarização, seguidas de períodos marcadamente acidentados
como recuperação e reprovação no ano letivo.
Por fim, outro ponto que merece destaque é a dificuldade da escolarização na zona rural
em decorrência do difícil acesso às escolas. Devido a esse fator, alunos da zona rural apresentam
dificuldades de concluir a sua escolarização. No relato de todos os estudantes ficaram evidentes
as dificuldades apontadas em relação ao transporte escolar, que, no momento da escolarização
dos investigados, ainda não se constituía em uma obrigatoriedade prevista em lei, e mais se
assemelhava a uma troca política, um favorecimento interessado aos distritos e povoados mais
afastados da sede.

10.3 Experiência de morar na zona rural e estudar na zona urbana
Para descrição das trajetórias, considero agora que o fato de ser da zona rural e estudar na
zona urbana é um dos traços pertinentes de análise das sete trajetórias. Todavia, há também nesse
aspecto uma variação na natureza e intensidade da influência, evidenciando distinções que podem
ser reunidas em dois grupos.
O primeiro grupo abrange os casos de Mariana, Marcela e Isabela, em que o fato de ser
proveniente do meio rural e estudar na zona urbana não impactaram negativamente em suas
trajetórias escolares. Mariana afirma não ter sofrido diferença de tratamento, nem discriminação
dos colegas e da comunidade escolar. Marcela comenta que, em algumas situações, até chegou a
sentir-se envergonhada por ser da zona rural, como na 6ª série, quando ela e os demais alunos de
São Miguel do Cajuru pediram para o motorista da Kombi parar mais longe da escola, pois
tinham vergonha de chegar de Kombi perto dos alunos que ficavam aguardando o início das aulas
do lado de fora. Entretanto, ela afirma que ser da zona rural não teve peso em sua trajetória
escolar.
No caso de Isabela, ela comenta que recebeu diversos apelidos. Assim, ela teve que lidar
com uma situação adversa que parece ter sido desafiadora, e levando-a a enfrentá-la de forma
afirmativa.
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A família de Mariana dispunha de um maior capital escolar do que as demais. Assim, a
família desenvolveu atitudes de integração social através da escola, o que favoreceu a estudante a
ter um contato mais intenso e horizontal com colegas dos diversos estratos sociais, sem que ela
vivenciasse situações de discriminação.
A fim de apreender os impactos causados da experiência de morar na zona rural e estudar
na zona urbana, defini o segundo grupo, formado por Lucas, Eduardo, Henrique e Fernanda. Para
estes estudantes, tal experiência influenciou nos seus percursos escolares. Ao tentar buscar
explicações para essa dificuldade de ajustamento dos estudantes de São Miguel do Cajuru, foi
possível perceber que a mudança da escola rural para escola urbana impactou negativamente no
processo de escolarização.
A diferença de tratamento dos colegas provocou reações adversas nos estudantes do
segundo grupo, como a baixa autoestima para lidar com os assuntos escolares, questionar
professores e se relacionar com colegas. Eduardo, Lucas e Henrique foram apelidados e muitas
vezes insultados. Situações como essas podem inibir a participação dos estudantes durante as
aulas ou trazer dificuldades em situações como a apresentação de trabalhos escolares.
Fernanda percebeu que ser da zona rural poderia acarretar desvalorização diante da
comunidade escolar. Para evitar tal situação, ela se aproximou de um grupo “temido” e assim
pôde conduzir sua trajetória escolar dentro da normalidade. Para ela, as condições de integração à
escola urbana tiveram como objetivo a entrada na escola, em condições que lhe possibilitassem
uma permanência sem discriminação.
No caso de Henrique, as bases da mudança para a escola da cidade foram as mais frágeis.
A mãe, divorciada, cuidou dos cinco filhos, o que, sem dúvida, tornou as condições materiais de
existência dessa família ainda mais precárias.
Quanto a moradia, Isabela, Mariana, Fernanda, Henrique, Eduardo e Lucas se viram
obrigados a mudar de São Miguel do Cajuru para cursar o Ensino Superior. Marcela foi a única
estudante que durante o Curso Superior continuou morando em São Miguel do Cajuru e viajava
todos os dias para São João del-Rei, exceto aos finais de semana. Ela custeava o transporte, já
que a prefeitura não oferecia transporte para esse nível de ensino.
Analisando as trajetórias, os sujeitos de São Miguel do Cajuru vivenciaram um processo
de ajustamento ao meio urbano de modo a indicar os impactos de ser da zona rural e estudar na
zona urbana quando esses estudantes iniciaram seus estudos na escola urbana. Nos relatos de
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Fernanda, Eduardo, Lucas e Henrique sobressaíram dificuldades de adaptação, ao estudar no
meio urbano, para uma realidade que eles desconheciam. A dificuldade de transporte foi expressa
em todas as trajetórias.
Uma característica que marcou a longevidade escolar em camadas rurais é o fato de que
ela é entendida a partir de uma visão que enfoca, predominantemente, a ruptura ou o choque
cultural decorrente da diferença entre o mundo escolar e o contexto de origem rural ou familiar
dos estudantes, o que acarretou dificuldades para a maioria dos casos analisados. Contudo, nas
trajetórias, as experiências escolares que apresentam o sofrimento, não constituem a tônica dos
relatos dos estudantes, apesar de haver relatos de preconceito no caminho percorrido até o Ensino
Médio e em suas vivências no interior da escola. A experiência de ser da zona rural e estudar na
zona urbana também foi positiva, já que apareceu nos relatos de Lucas, Eduardo, Fernanda e
Henrique, que atualmente têm orgulho de serem provenientes do meio rural.
Nas palavras de Bourdieu, citado por Nogueira e Nogueira (2004), o habitus é um:
sistema de disposições duráveis estruturadas de acordo com o meio social dos sujeitos e
que seriam predispostas a funcionar como estruturas estruturantes, isto é, como princípio
gerador e estruturador das práticas e das representações.

Na maioria dos casos investigados, quando os estudantes iniciaram os estudos na zona
urbana, defrontaram-se com novos campos sociais alheios e distantes de sua socialização de
origem. Os estudantes sofreram uma espécie de desenraizamento de seu habitus de origem e
passaram a incorporar um novo habitus, adequando-se ao novo campo social. Esse processo de
desenraizamento e adaptação tornaram-se, em alguns casos, fontes de solidão e sofrimento para
esses estudantes (SOUZA e SILVA, 2003).
Utilizo o raciocínio de Bourdieu para compreender o desencaixe do habitus dos
estudantes de São Miguel do Cajuru no meio urbano e a dificuldade em ajustar-se às posições que
lhe eram oferecidas. Tal posição social destes estudantes estava, por assim dizer, desencaixada,
gerando um “habitus clivado” (BOURDIEU, 2005 p.123), marcado por tensões e contradições. O
habitus não adaptado deslocado no espaço social possibilita a visão "externa" distanciada da
realidade que não era em nada natural para suas disposições.
A produção de situações de longevidade escolares aqui estudadas implicou, tanto para as
famílias quanto para os próprios pesquisados, um custo. Vianna (1998, p.280), referindo-se ao
sucesso escolar “estatisticamente improvável” nas camadas populares, já afirmava que a análise
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de situações de sucesso escolar coloca em evidencia seu custo social, ou, em outros termos, o
conjunto das exigências às quais pais e filhos se submetem para aí chegar. Referindo-me a esses
custos, enfatizo aqueles trazidos para os estudantes rurais em consequência de um processo de
mobilidade e diferenciação cultural.
Permanecer no sistema escolar e ter acesso ao Ensino Superior exprimiu para eles uma
submissão, ao mesmo tempo e por um longo período, a processos de socialização variados e,
muitas vezes contraditórios. Isso pode ter provocado, por um lado, uma passagem de um lugar a
outro, ou uma “travessia cultural e social” (Vianna, 1998) e, por outro, um processo marcado por
dificuldades. A qualificação de trânsfugas atribuída por Vianna (1998) ao caracterizar sujeitos das
camadas populares que tiveram sucesso escolar parece-me, nesse sentido, justa.
A escolarização prolongada revelou produtora de dificuldades de ordem subjetiva para
alguns sujeitos provenientes do meio rural. Vianna (1998), ao citar Lahire (1998), adiciona
importante contribuição para a compreensão desse processo. Para este autor, a noção do
multipertencimento social produz, no mundo contemporâneo, um homem plural. A situação
especifica da exposição simultânea a contextos socializadores de famílias rurais e do mundo
letrado da escola é potencialmente geradora de contradições culturais e encontra-se entre as
“múltiplas ocasiões de desajustamento e de crise” (VIANNA, 1998, p.282). O que estaria
basicamente em jogo é a inserção ao mesmo tempo em dois grupos sociais e tudo que implica
termos de “descontinuidade entre sistemas simbólicos diferentes”. A autora destaca que
Fica evidenciado pelo estudo, o fato de que não se vive impunemente o fenômeno do
distanciamento cultural das origens, seja pela sua resultante, a de transformar-se em
trânsfuga, seja pela própria experiência do processo. Ele implica de uma forma ou de
outra, em conflitos intergeracionais, confrontos sociais vividos na escola e,
consequentemente, sofrimentos subjetivos. Deter-nos-emos nas dificuldades vividas
pelos filhos /universitários e pós- graduandos dado que nas entrevistas, elas brotaram de
um modo forte e espontâneo, tendo se situado em dois campos: aquelas vividas no
contexto da experiência escolar, e as experiências nas relações familiares,
intergeracionais (VIANNA, 1998, p. 282).

Os problemas vivenciados na esfera da escola serão descritos tomando-se de empréstimo
a expressão que Eduardo utiliza para expressar o sentimento que define sua inserção no universo
escolar: “com certeza tinha discriminação por ser da zona rural. Primeiro porque tinha vez que a
gente chegava lá empoeirado, e eu percebia realmente que era discriminado. Por eu ser da zona
rural fiquei muito mais intimidado pra tá desenvolvendo alguns trabalhos, questionar
professores.” Reporto-me à qualificação de peixe fora d’água atribuída por Vianna (1998) aos
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sujeitos das camadas populares que tiveram sucesso escolar. O sentido da metáfora traduz a ideia
central da escola como um espaço onde Eduardo se sentia, como peixe fora d’água, estranho,
desadaptado, inadequado, marginal, como alguém que tivesse “entrando na festa pela porta dos
fundos” (VIANNA, 1998, p. 282).
Eduardo, Lucas, Henrique e Fernanda constituem um grupo que, em alguns momentos,
experimentou essa sensação de peixe fora d’água. Esses sujeitos inseridos no meio rural a partir
do Ensino Fundamental iniciaram seus estudos no meio urbano. Do ponto de vista da
negatividade, queixam-se de sentimento de autodesvalorização experimentado na escola nesse
período, ligado ao seu pertencimento social: “ser da roça”. Mas, ao mesmo tempo, a escola se
representava para todas as estudantes, com exceção de Marcela, como um espaço possível de
afirmação, tendo em vista que se destacavam no campo do aproveitamento escolar, apesar de eles
afirmarem que não se dedicavam aos estudos.
As ambivalências do pai de Isabela e Henrique em relação à instituição escolar em geral
e, em particular, à escolarização dos filhos, fizeram com que a luta desses últimos por uma
emancipação através da escola se tornasse uma realização mais pesada. Apesar de não terem
formulado explicitamente nesses termos sua relação com o pai, Isabela e Henrique forneceram
indícios desse fato ligados fundamentalmente em sua queixa repetida de que eles, em relação aos
estudos, “meu pai era fazendeiro, mas a preocupação dele era aumentar as propriedades e
contribuía estritamente com o necessário para eu estudar” e, por último, Henrique deixa sua
queixa da ausência do pai.
Por sua vez, ainda que “autorizadas” pelos pais a avançarem nos estudos, o processo de
construção das escolaridades dos estudantes de São Miguel do Cajuru não foi imune de conflitos.
Uma das conclusões deste estudo, sobretudo a partir desses casos, é que, de uma forma ou de
outra, mesmo no caso daqueles contextos familiares de sujeitos do meio rural, de onde provem
atitudes em favor da longevidade escolar, o distanciamento cultural que se instala entre os
membros da família gera sofrimento para os estudantes.
Guardadas as especificidades de cada caso, é possível comparar a situação dos sujeitos
analisados com a que Vianna (1998), reportando-se a Lahire, no contexto de uma análise das
condições de produção do fracasso escolar em crianças das camadas populares, classifica de
“dupla solidão”. Segundo Lahire, citado por Vianna (1998),
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Essas crianças veem-se sós tanto face às demandas da escola, porque a cultura familiar
pouco as auxilia nas respostas a elas, quanto no universo familiar, porque aquilo que
assinala na escola, pouco valor adquire nesse contexto, já que, em família, a experiência
escolar da criança não é integrada simbolicamente. Nesse caso, elas experimentam,
solitariamente, “problemas insolúveis”, porque submetidas a uma dupla incompreensão:
escolar e familiar.

Marcela e Mariana apontaram dificuldades por não terem computador e internet. A
distância entre os padrões de linguagem ficaram mais evidentes no Ensino Superior e aqueles
próprios da socialização em seu meio foi apontado em todas as trajetórias. Apesar das
especificidades que os diferenciam, acusaram dificuldades de se adaptar ao ambiente
universitário. Todos os entrevistados falam de um nível de exigência do mundo acadêmico que
tiveram que conciliar com o trabalho. No contexto do modo de pensar, estudar, ensinar e avaliar
que prevalece no Ensino Superior. A situação de desadaptação ao Ensino Superior foi vivenciada
por todos os estudantes, constituindo uma constante de seu processo de escolarização. Suas
dificuldades se deram sobretudo no campo da aprendizagem; todavia, não lhe trouxeram
problemas tanto de ordem física quanto emocional.
Retomo agora à utilização de Elias e Scotson (2000) sobre os estabelecidos e outsiders,
para tratar as relações entre estudantes provenientes de São Miguel do Cajuru e os estudantes de
São João del- Rei.
A obra “Estabelecidos e Outsider” é o resultado de uma pesquisa na qual Nobert Elias
juntamente com John Scotson, analisam uma pequena cidade da Inglaterra, Wiston Parva. Nesse
local, existia uma divisão entre dois grupos: os antigos moradores (estabelecidos) e os recémchegados (outsiders). Os estabelecidos se classificavam como superiores aos recém-chegados. Os
outsiders passaram a ser estigmatizados e muitas vezes se sentiam inferiores e carentes de
virtudes humanas. Dessa forma, os estabelecidos acabaram excluindo os novos residentes de seu
convívio social.
Mas o que as relações sociais que se estabelecem em uma comunidade inglesa do século
XX têm a ver com as relações de poder entre os estudantes de São Miguel do Cajuru e os
estudantes de São João del-Rei?
É notável que os estabelecidos e outsiders têm a ver com os episódios e reações
psicológicas que os estudantes de São Miguel do Cajuru narram a respeito das relações com os
estudantes de São João del- Rei. Analisar estabelecidos e outsiders faz perceber que os estudantes
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analisados podem ser caracterizados como estabelecidos e outsiders, uma vez que são formados
por subjetividades adquiridas ao longo de suas vidas, no qual internalizaram valores.
Conforme Elias e Scotson (2000), as figurações de estabelecidos e outsiders ilustram os
esquemas estruturais pelos quais vão tomando feição desigualdades entre grupos. Elas estão na
raiz da gestação coletiva de sentido por cujo intermédio os grupos processam suas trajetórias, sua
identidade, hierarquia interna e, ao mesmo tempo, medem forças e plasmam um sistema de poder.
Segundo Elias e Scotson (2000), a classificação estabelecidos e outsider ilumina as
relações de poder de uma dimensão social definida por valores, como superioridade moral e
social, autocompreensão, reconhecimento e pertencimento. As categorias estabelecidos e
outsiders se definem na relação que as nega e que as constitui como identidades sociais. Os
indivíduos que fazem parte de ambas estão, ao mesmo tempo, separados e unidos por um laço
tenso e desigual de interdependência.
A identidade social atribuída aos outsiders é a de um grupo, ou seja, possuem um
substantivo abstrato que os define como um coletivo; desta maneira, os indivíduos passam a
existir sempre no plural. Assim, na concepção de Elias e Scotson (2000), superioridade social e
moral, autopercepção e reconhecimento, pertencimento e exclusão são elementos dessa dimensão
da vida social que o par “estabelecido e outsiders” clarifica exemplarmente.
Os estudantes de São João del-Rei, os estabelecidos, se classificavam como superiores
aos recém-chegados. Os estudantes de São Miguel do Cajuru, outsiders, foram exprobrados,
sentindo-se muitas vezes inferiores. O incômodo contra os estudantes de São Miguel do Cajuru
era reforçado através de deboches e depreciativas. Os estudantes de São João del-Rei se
encontravam num posicionamento superior, já os estudantes de São Miguel do Cajuru se
encontravam num posicionamento como excluídos. Assim, ao examinar o processo de inserção
de estudantes rurais numa escola de meio urbano, percebe-se que a obra de Elias pode contribuir
com a análise, já que os estudantes rurais vivem condenados por todos os atributos associados a
eles. Isso ocorre porque os estudantes de São Miguel do Cajuru são vistos pelos estudantes
urbanos como indivíduos que não se inserem no grupo já estabelecido e são retratados, como no
estudo de Elias, como “os de fora”, “pessoas de lá”.
Os estudantes de São Miguel do Cajuru parecem carregar em seu discurso o conflito
existente na relação entre estabelecidos e outsiders. Os estudantes entrevistados de São Miguel
do Cajuru reforçam em seus discursos as pressões no sentido de reduzir os diferenciais que os
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colocam como outsiders, ressaltando elementos de uma autoimagem positiva à condição de
estudante rural. Dessa forma, em alguns casos, os discursos construídos pelos estudantes
reforçam a tentativa de sair da posição de outsiders. De acordo com Isabela “tinha o deboche dos
colegas, mas influenciou de forma positiva, pois quando eles ficavam debochando que eu era da
zona rural, era da roça, eu tinha como objetivo provar para eles que eu podia ser da roça, mas não
era menos do que eles.” Para Fernanda: “Eu estava com medo de ser insultada por morar na zona
rural e me aproximei de um grupo de estudantes de um arraial chamado Mato Grosso. Estes
estudantes eram conhecidos por serem muito fortes, e, portanto, ninguém se atrevia a insultá-los.”
Os relatos demonstram que os estudantes de São Miguel do Cajuru se viam como os
rejeitados. Esses estudantes demonstram certo desconforto no contexto urbano com a identidade
de estudante rural.
Para a maioria dos entrevistados, as vivências de se sentirem estranhos no contexto
escolar se deram até a conclusão do Ensino Médio. No Ensino Superior, embora construídas em
um contexto de imensa luta, eles afirmam que ser da zona rural e estudar na zona urbana neste
nível de ensino já foi motivo de orgulho.

10.4 Considerações sobre o destino profissional desses sujeitos
Para entender melhor as trajetórias em questão, abordo agora o traço referente ao destino
profissional, uma delimitação considerada como marco- guia para interpretação das trajetórias.
Para facilitar o entendimento reuni a interpretação desse traço em dois grupos.
O primeiro grupo é composto por sujeitos aos quais o certificado de Curso Superior
garantiu uma ocupação no mundo do trabalho. Esses casos se comunicam por essa afinidade
geral.
O segundo grupo é composto por estudantes que se comunicam por afinidades parciais
referentes à aprovação em concurso, local de residência, área de formação relacionada à área de
atuação e expectativas profissionais. Marcela, Fernanda e Lucas possuem cargo efetivo obtido via
concurso público na prefeitura de São João dei-Rei. Entretanto, desses estudantes concursados,
somente Lucas atua na área em que se formou. Marcela e Fernanda atuam parcialmente na área
em que se formaram, já que concluíram o curso Superior em Geografia e Matemática,
respectivamente, mas atuam lecionando em áreas e níveis diferentes de suas habilitações, já que
trabalham como professoras dos Anos Iniciais.
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Ainda em referência ao segundo grupo, Eduardo e Isabela não são concursados, porém,
assim como Lucas, atuam nas áreas nas quais se formaram e com isso possuem essa recorrência
em seus percursos por atuarem em áreas em que se formaram. Isabela e Mariana almejam
aprovação em concurso público a fim de obter um emprego de melhor estabilidade. Fernanda
possui diploma de mestrado em Matemática, em um estabelecimento de ensino particular, e
almeja aprovação no doutorado em Matemática. Nos casos de Eduardo, Marcela e Mariana, estes
possuem a semelhança de residirem em São Miguel do Cajuru; os demais sujeitos residem em
São João Del-Rei. A posse do diploma de Curso Superior levou a maioria dos estudantes a se
mudar de São Miguel do Cajuru. No caso de Eduardo, ele almeja aprimorar o trabalho que vem
desenvolvendo e faz com que ele tenha vontade de permanecer em São Miguel.
O caso de Mariana não se comunica com os demais, já que ela é a única que não está
inserida no mundo do trabalho. Entretanto, ela está no cadastro de reserva de um concurso que
prestou para prefeitura de São João del- Rei e aguarda a convocação. Todavia, cabe ressaltar que
sua trajetória profissional, o diploma de curso superior gerou possibilidades de inserção no
mercado de trabalho. Ela ocupou um cargo efetivo como professora das Séries Iniciais em Dores
de Campos e em Barroso, porém, em decorrência do divórcio, mudou de cidade e desistiu desse
cargo e atualmente se encontra na situação de desempregada.
O caso de Eduardo também não se comunica com os demais no traço de vínculo
empregatício, já que ele trabalha como autônomo.
O agrupamento de estudantes é uma possível entrada na realidade das configurações das
trajetórias escolares dos estudantes rurais. Procurei reunir os casos na medida em que distingui
neles, certos traços ou conjuntos de traços, mas isso não significa que estes estejam ausentes das
outras trajetórias.
As aspirações profissionais formuladas pelos estudantes de São Miguel do Cajuru foram
elaboradas a partir da frequência na escola no meio urbano e das experiências e discursos
construídos por seus familiares no sentido da exaltação da importância da educação escolar, no
que se refere à garantia de “um futuro melhor”, que seria caracterizado pela sua inserção no
mundo do trabalho, diferente daquele pertencente ao mundo rural, em busca do alcance de uma
certa estabilidade financeira.
Mas, de toda forma, com exceção de Eduardo, que caminha como o pai, mas de forma
diferente, como mostramos no capítulo V, todos os jovens se distanciaram das ocupações manuais
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desenvolvidas pelos pais e se ocupam com funções que exigem uma escolarização superior. O
Quadro 7 fornece o Curso Superior, a Instituição de Ensino Superior e a profissão exercida
atualmente pelos estudantes.

Quadro 7 - Profissão exercida atualmente pelos entrevistados
Estudante

Eduardo

Curso Superior
Engenharia
Agronômica

Instituição de
Ensino Superior
UFLA

Fernanda

Matemática

UNIPAC

Henrique

Administração

Isabela

Enfermagem

Lucas

Psicologia

UFSJ

Marcela

Geografia

IPTAN

Mariana

Pedagogia

UFSJ

UFSJ

IPTAN

Profissão exercida atualmente

Engenheiro Agrônomo autonomo
Professora dos Anos Iniciais do
Ensino Fundamental
Setor Operacional de Siderúrgica
Enfermeira na Secretaria de Saúde e
na UPA
Psicólogo das Prefeituras de São João
del-Rei e Santa Cruz de Minas
Vice-diretora da Escola Padre Miguel
Afonso Andrade Leite
Professora dos Anos Iniciais
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este trabalho teve como objetivo examinar a presença de estudantes de camadas rurais no
Ensino Superior público e privado. Foram reconstituídas e analisadas as trajetórias escolares de
sujeitos provenientes do meio rural que, superando as condições adversas, conseguiram ingressar
neste nível de ensino. Busquei compreender como Mariana, Isabela, Marcela, Fernanda, Lucas,
Henrique e Eduardo ingressaram no Ensino Superior, trajetórias estas pouco prováveis.
A contribuição deste trabalho para a compreensão da longevidade escolar em meios
rurais, no contexto próprio da realidade brasileira, é modesta, considerando-se que a
transformação desse tema em objeto de estudo no Brasil ainda é embrionária.
O modelo de inteligibilidade dos dados empíricos, tal como esboçado no seu conjunto,
isto é, assentado na noção de configuração social e referenciado nos traços pertinentes de análise
(VIANNA, 1998) propostos na metodologia, apontou potencialidades especificas. Entendo que
um dos maiores benefícios desse modo de tratar o problema foi dar visibilidade às dimensões
significativas do processo de construção do sucesso escolar aqui considerado, como “as situações
finas que se estabelecem entre os sujeitos das histórias, pouco visíveis em outras formas de
metodologia considerada” (VIANNA, 1998, p.267).
Os princípios norteadores de análise do olhar que lancei sobre análise das trajetórias
escolares possibilitaram a emergência de alguns pontos que se destacaram. Esses destaques se
manifestaram seja através da recorrência em que apareceram nos casos estudados seja pelo peso
com que contribuíram para o entendimento das trajetórias de sucesso improvável de sujeitos do
meio rural, caracterizando-se por estarem relacionados aos parâmetros adotados de uma forma,
muitas vezes indireta, e através de um efeito de interseção intricado. Vianna apresenta a ideia de que:
A perspectiva da interdependência de traços explicativos evidenciou homogeneidade das
configurações familiares. Confrontando-as, verificou-se que os traços ou parâmetros de
análise adotados se intercruzaram diferentemente na tessitura de cada uma delas,
acusando certa alternância dos traços que se sobressaíram e que se tornaram mais
visíveis em alguns casos do que em outros (VIANNA, 1998, p. 267).

Os traços que se destacaram não se compuseram isoladamente logo como fatores
explicativos da permanência desses sujeitos no sistema escolar. Poder-se-ia, equivocadamente,
atribuir a eles o significado de fator estruturante ou desencadeador. Mas, ao contrário, eles se
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circunscreveram num contexto de complexa dependência mútua com os outros traços.
Vianna (1998, p 268.) apresenta a ideia de que:
Dados fundamentais que poderiam contribuir para esclarecer a dimensão de sucesso
dessas trajetórias, portanto, facilitadores ou dificultadores da sobrevivência no sistema
escolar- e que, ao mesmo tempo, as diferenciam, podem ficar invisíveis e excluídos da
análise, quando sua abordagem se detém na descrição formal das trajetórias. Processos
vividos pelos interrogados nos diferentes momentos das trajetórias, diferenças finas mais
significativas só se deram a ver nesse estudo pela atenção dada à rede de
interdependência dos parâmetros pertinentes adotados.

Apesar dos percalços dos fluxos escolares, fluxos acidentados, todos os entrevistados
inserem-se em um contexto daquilo que os estudiosos entendem por longevidade escolar, já que
todos conseguiram chegar ao Ensino Superior (ÁVILA, 2010). Por outro lado, ao analisar a idade
de formatura da maioria dos jovens rurais analisados, pode-se perceber em seus percursos
escolares, fluxos escolares não lineares, acidentados por interrupções, e uma entrada tardia no
Ensino Superior. Zago (2000), ao examinar percursos escolares de camadas populares, também
apontou para essa tendência, da maioria dos estudantes dessas camadas, de não conseguir
concluir o Ensino Médio e ingressar na universidade. Chama a atenção o fato de,
independentemente de suas condições sociais, vistas aqui através das posses e ocupação dos pais,
esses estudantes realizarem percursos escolares acidentados. As famílias dos sujeitos estudados
têm posses, mas o trajeto escolar de seus filhos é do tipo errático. A partir do material coletado é
possível tecer essas considerações importantes a respeito da idade de conclusão do curso superior
desses estudantes.
Analisando a família dos jovens rurais pesquisados, mais especificamente as famílias de
baixa escolaridade, observei que seus filhos produziram trajetórias escolares de longa duração; no
entanto, esses estudantes rurais pareceram destinados às vagas pouco seletivas. A presença desses
jovens nos cursos de maior prestígio acadêmico e social é muito reduzida. Apenas um dentre os
sete estudantes pesquisados, neste estudo, provenientes de famílias de fraco capital cultural e
escolar, conseguiu ingressar no curso de Psicologia da UFSJ, curso que apresenta uma maior
seletividade.
A ocupação de vagas seletivas por estudantes provenientes de famílias detentoras de
capital cultural, escolar e econômico sugere uma hierarquização do campo acadêmico. Essa
hierarquização reflete as diferenças sociais existentes na sociedade, confirmando a tese dos
“excluídos do interior”, isto é, a existência de formas mais ou menos brandas, mais ou menos
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dissimuladas de exclusão, conforme apontam Nogueira e Nogueira (2004) em seus estudos
apoiados em Bourdieu. Com efeito, o ingresso nos cursos mais seletivos de Ensino Superior é
estatisticamente improvável para os jovens dos meios rurais. Para Souza (2009), de um modo
geral, o perfil socioeconômico dos estudantes desses cursos demonstra que as condições
escolares, sociais e familiares necessárias para produzir percursos escolares de excelência devem
ser muito favoráveis.
A mobilização escolar das famílias dos sujeitos do meio rural esteve centrada, em alguns
casos, na figura da mãe, em outros, na figura do pai e da mãe. A literatura sociológica tem
apontado a mãe como a personagem central na constituição das trajetórias escolares dos filhos
(SOUZA, 2009), ou seja, são as mães que, de modo geral, influenciam e conduzem as trajetórias
escolares dos filhos. Não observei em nenhum dos casos, entre os sujeitos do meio rural
investigados, a mobilização exclusiva do pai em relação aos percursos escolares dos filhos. Em
todos os casos, apesar de alguns estudantes destacarem as influências de seus pais na constituição
de seu percurso escolar, destacaram-se as práticas de mobilização da mãe na constituição de sua
trajetória escolar pouco provável.
Ao analisar a escolaridades dos pais dos estudantes pesquisados, percebemos que nos
casos de Lucas, Marcela e Henrique, o pai e mãe possuem o mesmo nível de escolaridade. Nos
casos de Mariana e Eduardo, a mãe possui maior volume de capital escolar. Por fim, nos casos de
Isabela e Fernanda, foi o pai quem atingiu o nível de escolaridade mais elevado quando
comparado ao da mãe, e mesmo nestes casos, não foram eles que se mobilizaram em prol da
escolarização das filhas. Apesar da existência de casos de uma forte proximidade com o universo
escolar, em razão da formação e da atuação no Magistério (mãe de Mariana, professora das Séries
Iniciais), parece que nada disso funcionou como um diferencial na escolha dos estabelecimentos
de ensino e da carreira, revelando desconhecimento sobre o funcionamento do sistema escolar,
que essa mãe não colocou em função da escolarização prolongada dos sujeitos desta pesquisa.
A mobilização escolar das famílias dos estudantes não se fez a partir de ações familiares
de escolarização longa formulada para os filhos, desde o início da trajetória, ou seja,
planejamentos conscientes e previamente definidos. A posse de um fraco capital cultural e escolar
pelas famílias fez com que a mobilização escolar se concentrasse em práticas que levassem
objetivamente à apropriação dos conteúdos escolares formais, ou seja, centravam-se
exclusivamente no aprendizado escolar e na adesão aos comportamentos valorizados na escola.
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Assim, não foram relatadas estratégias educativas ou práticas culturais das famílias que poderiam
colaborar com a formação dos estudantes rurais, em um sentido mais amplo, conforme apontou
Lacerda (2009) em seu estudo.
O fato de a família influenciar na escolaridade dos sujeitos, torna importante a
consideração da relação família e escola. Nesta relação, a família é um importante elemento na
determinação das trajetórias escolares e consequentemente na formação social dos sujeitos.
Encontrei relação com o que foi observado por (Souza, 2009), quando ele diz que a família
constitui um terreno social indispensável a ser considerado na constituição de uma trajetória de
longevidade escolar. Não poderia ser diferente, dado que o ambiente familiar constitui uma
referência fundamental no desenvolvimento do indivíduo.
Os sujeitos do meio rural, num ingente esforço por conduzir sua escolaridade e obter bons
resultados escolares, concentraram suas práticas, quase exclusivamente, na apropriação dos
conteúdos escolares, ou seja, daquilo que era ensinado nas escolas e ou apresentado nos livros
didáticos e cobrado nas provas e nos processos seletivos para ingresso no ensino médio e na
educação superior, como observou Lacerda (2006) ao buscar compreender o que tornou possível
o ingresso, no Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), de seis estudantes provenientes de
famílias fracas detentoras de capital cultural e escolar, cujos destinos escolares podem ser
considerados pouco prováveis.
A escolarização, nos casos dos estudantes analisados, tomou sentido da escolarização
como emancipação cultural. Nas trajetórias escolares investigadas, evidenciou-se uma forte
influência da escola e dos professores, especialmente na constituição das configurações
singulares.
Os estudantes entrevistados foram socializados em São Miguel do Cajuru. Tal
socialização se constituiu de modos de pensar, falar e agir que, conforme Bourdieu (1998),
influenciam no êxito escolar desses estudantes, mesmo em relação aos sujeitos das camadas
populares socializados em meio urbano. Na maioria dos casos estudados, o fato de serem da zona
rural e estudarem no meio urbano acarretou intimidação e uma representação negativa de si
mesmos diante da comunidade escolar, uma vez que esses estudantes receberam apelidados e
deboches por serem da zona rural.
Ao analisar as trajetórias, foi possível apreender alguns indícios das dificuldades
ocasionadas pelo desajustamento do habitus constituído na zona rural de São Miguel do Cajuru.
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O fato de ser da zona rural dificultou a adaptação dos estudantes ao iniciar os estudos na zona
urbana, como, por exemplo, o distanciamento cultural entre o meio rural e o meio urbano.
Todavia, a forma como essas dificuldades foram vividas e como os impactos que causaram foram
diferenciados, por um lado Mariana, Marcela e Isabela não sofreram diferença de tratamento
diante da comunidade escolar pelo fato de serem provenientes de São Miguel do Cajuru. Já nos
casos de Lucas, Henrique, Fernanda e Eduardo, estes sim foram discriminados por serem
oriundos do meio rural.
Ainda de acordo com Vianna (1998), as trajetórias escolares longas expressam, nas
camadas populares, situações que fogem aos destinos prováveis para a média dessa população.
Elas significam uma perspectiva privilegiada para compreender, revivendo toda a trajetória, as
condições sociais de realização destas escolaridades diferenciadas nas camadas populares.
Começo agora a apresentar pontos de destaque que considerei férteis para o entendimento
das trajetórias de longevidade escolar nas camadas rurais. Desse ponto de vista, apesar do número
reduzido de pesquisados, em meu julgamento, algumas semelhanças entre os casos vieram à tona,
tal como passo a explanar a seguir:
1- Os sujeitos que tomo não são das camadas populares, com exceção de Henrique e
Lucas, porém as práticas de escolarização de suas famílias se assemelham às das camadas
populares. As famílias populares participam da construção do sucesso escolar dos filhos de modo
diferenciado, ainda que nem sempre facilmente visível e nem sempre voltado explícita e
objetivamente para tal fim (VIANNA, 1998).
2- Os estudantes investigados, a fim de cursar o Ensino Superior, se deslocaram
geograficamente de São Miguel do Cajuru para São João del-Rei. Eles buscaram a cidade mais
próxima, com exceção de Eduardo, que se deslocou para Lavras, e Marcela, que continuou
residindo em São Miguel Cajuru, durante toda sua trajetória escolar. A posse de diploma de
Ensino Superior nos casos de Fernanda, Henrique e Lucas também acarretou um deslocamento
geográfico para São João del-Rei, desde a conclusão do Ensino Superior.
3- A mudança de estabelecimento de ensino até a conclusão do Ensino Médio também foi
um traço recorrente em todas as trajetórias analisadas. Além disso, a estratégia da “bolsa de
estudos”, utilizada por Marcela, Lucas, Henrique, Eduardo e Mariana no Ensino Fundamental e
Ensino Médio, pode ter ampliado as chances desses estudantes de frequentarem uma
Universidade. Ao examinar os dados, verifica-se que, dentre os alunos pesquisados que passaram
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por uma escola particular no Ensino Fundamental ou no Ensino Médio, apenas Marcela não
frequentou IES Pública.
4- Torna-se necessário considerar ainda as particularidades do contexto investigado. Com
efeito, no caso do presente estudo, o contexto de São Miguel do Cajuru e as características
identitárias de suas camadas rurais demandaram a soma de outros parâmetros de análise das
trajetórias, a saber, experiência de morar na zona rural e estudar na zona urbana e ainda as
considerações sobre o destino profissional desses sujeitos.
5- Para refletir acerca do entendimento das trajetórias de sujeitos do meio rural considero
questões fundamentais relativas ao gênero. Todas as mulheres investigadas tiveram o casamento
e a formação de prole antes de concluir o Ensino Superior. Para Lima (2009), a emergência de
conflitos de valores entre moças e rapazes rurais, principalmente no que se refere ao significado
do casamento e do papel assumido por homens e mulheres no matrimônio, pode repercutir na
construção de seu projeto de vida.
6- Ausência de projeto escolar de longo prazo. As ações das famílias dos estudantes do
meio rural em prol da escolarização dos filhos se fez até o Ensino Médio. Por sua vez, ainda que
“autorizaram” (Vianna, 1998)

os filhos a avançarem nos estudos, não houve um

acompanhamento por parte das famílias a partir desse nível de ensino.
7- Desempenho escolar relativamente bom e regular nas fases iniciais da escolarização,
com exceção de Marcela, seguindo-se a isso percursos escolares acidentados, caracterizados
sobretudo por reprovações e pelo momento do vestibular, que aparece como grande obstáculo no
prosseguimento dos estudos.
8- Emerge ainda como coincidência, a ausência do uso do curso pré-vestibular, com
exceção de Isabela.
9- Por fim, assinalo o trabalho infantil, com exceção para Lucas, Mariana e Marcela, que
apareceu com recorrência, constituindo assim um traço explicativo dessas trajetórias em estudo.
Essas semelhanças confirmam algumas tendências mais gerais das trajetórias escolares
em meio rural e permitem afirmar que estas, de um ponto de vista formal e exterior, são de modo
significativo apontadas pela origem social.
E, por último, cabe assinalar que a minha expectativa é a de que as análises e
interpretações aqui apresentadas ofereçam contribuições para os alunos do meio rural e para o
entendimento da longevidade escolar nesses meios.
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Os dados empíricos desta pesquisa assinalaram novas indagações: porventura, depois que
São Miguel do Cajuru passou a oferecer o Ensino Fundamental, com a inauguração da Escola
Municipal Padre Miguel Afonso Andrade Leite, os alunos estão ingressando no Ensino Superior?
A inauguração desta nova escola faz com que os alunos passem a demandar o estudo em outras
localidades somente no Ensino Médio. É preciso considerar a juventude da escola que está em
funcionamento há oito anos, pois, de acordo com os dados oferecidos pela diretoria da escola,
somente dois alunos conseguiram ingressar no Ensino Superior nos últimos anos. Tal fato
contraria a Expansão do Ensino Superior, PNE, PROUNI, REUNI, entre outros, já que nos
últimos anos houve um aumento do número de vagas no Ensino Superior e pelas observações até
o momento registradas, ocorreu uma redução do número de alunos de São Miguel do Cajuru que
ingressaram no Ensino Superior? Será que um maior tempo inserido em uma escola do meio rural
diminui as chances de longevidade escolar? Outra hipótese é o efeito da escola nos destinos
escolares de sujeito do meio rural proveniente de São Miguel do Cajuru. Tais indagações sugerem
necessidade de investigações futuras.
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ANEXO I – RESVISTAS PESQUISADAS

Revista

Revista Brasileira
de Educação

Cadernos de
Pesquisa

Cadernos Cedes

Cadernos em
Pesquisa

Ano

Vol.

2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2000
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
2010
2009
2008
2007

15
14
13
12
11
s/v
s/v
s/v
s/v
s/v
40
39
38
37
36
35
34
s/v
s/v
s/v
s/v
s/v
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
19
18
26
25
s/v
s/v

Número
43
40
37
34
31
28
25
22
21
14
139
136
133
130
127
124
121
118
115
112
109
106
80
77
74
71
68
65
62
59
56
53
50
48
44
42
01
01
47
45

44
41
38
35
32
29
26
23

140
137
134
131
128
125
122
119
116
113
110
107
81
78
75
72
69
66
63
60
57
54
51
49
45
43
02
02
48
46

45
42
39
36
33
30
27
24

138
135
132
129
126
123
120
117
114
111
108
82
79
76
73
70
67
64
61
58
55
52
46
03
03
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ANEXO II – ROTEIRO DE ENTREVISTA
Propor que o estudante conte sua experiência desde a entrada na escola até o ingresso na
universidade.

Informações para compor o perfil socioeconômico e escolar do estudante
Dados Pessoais
•

Nome, Idade, Sexo.

•

Estado civil

•

Local de residência

•

Curso superior

•

Ocupação profissional atual

1 - Trajetória escolar do indivíduo
•

Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio.

•

Etapas da escolaridade e seus momentos decisivos.

•

Estabelecimentos escolares frequentados.

•

Desempenho na escola.

•

Pessoas significativas na trajetória escolar.

2 - Os estudos universitários
•

Significado do ingresso no curso.

•

Quantos vestibulares prestou até ser aprovado.

•

A que atribui a sua aprovação no vestibular.

•

Como foi a experiência na universidade (relação com os colegas e professores;
desempenho; condições de permanência).

•

Condições de permanência na universidade.

•

Fez cursinho

•

O curso universitário escolhido e por quê? Quais influências?
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3 – As considerações sobre o destino profissional desses sujeitos
•

Ocupação profissional atual do investigado.

4 – Trajetória escolar e de vida da família
•

Local de nascimento dos pais e dos avós e do estudante investigado.

•

Condições econômicas das famílias desses estudantes propiciadoras das trajetórias;

•

Expectativas, projetos e postura familiar sobre escolarização.

•

Escolaridade dos pais, irmãos, avós e primos.

•

Ocupação profissional dos pais, e avós.

5 – Possíveis questionamentos
•

Os sentidos atribuídos pelas famílias de São Miguel do Cajuru na escolarização de seus
filhos.

•

Para os seus pais era importante ir à escola?

•

Sua mãe ou seu pai ajudavam nas tarefas da escola, se preocupavam com as notas da
escola?

•

Eles frequentavam as reuniões da escola?

•

Eles comentavam com você se queriam que você fizesse um curso superior?

•

Quem ficava encarregado da escolha da escola em que você ia estudar?

•

Expectativas, projetos e postura familiar sobre você fazer curso superior?

6 – Sobre o estudante
•

A mobilização individual na constituição dos percursos escolares e o sentido da trajetória.
construída pelos próprios sujeitos.

•

Dados sobre a Educação Infantil.

•

Qual escola você frequentou?

•

Quando você saiu da x série onde você foi estudar? Por que nesta escola e não em outra?

•

Onde você estudou? Quem fez sua matrícula nesta escola?

•

Ensino Médio?

•

E como eram suas notas?

•

E o que você acha da escola? Qual sua importância?

195

•

Ensino Superior:

•

Sobre o Ensino Superior, por que você fez este?

•

Sempre desejou fazer este curso?

•

Por que buscou esta universidade? Que idade você tinha quando passou no vestibular?

•

Durante a universidade você tinha muitos colegas? Como foi a universidade?

•

Durante o Curso Superior você teve alguma dificuldade? No momento do curso você
trabalhava?

•

Qual foi a reação dos seus pais quando você passou no vestibular?

•

E atualmente, onde você trabalha?

•

Você teve na sua escolaridade alguma dificuldade, seja ela financeira, física ou
emocional?

•

Acesso e permanência na Universidade.

•

Significado do ingresso na IES e no curso.

•

Quantos vestibulares você prestou?

•

A que atribui a sua aprovação no vestibular?

•

Como foi a experiência na universidade (relação com os colegas e professores,
desempenho e condições econômicas).

•

Relação com os pais e irmãos antes e depois da universidade.

•

Expectativas, projetos.

•

Como que foi ser morador de zona rural e estudar na zona urbana? Como foi viver essa
experiência?
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ANEXO III- Quadro referente às leis de Diretrizes e Bases da Ed. Nacional

Creche
PréEscola

*

Anos Iniciais

EDUCAÇÃO INFANTIL

Anos
Finais

EDUCAÇÃO BÁSICA

5ª série
6ª série
7ª série
8ª série
1ª série
2ª série
3ª série
4ª série (alguns
casos regime
profissional)

EDUCAÇÃO INFANTIL

Escola
Maternal
Jardim de
Infância

ENSINO PRÉ-PRIMÁRIO

Séries
Iniciais
Séries
Finais

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

1ª série
2ª série
3ª série
4ª série

*

ENSINO MÉDIO

2º Ciclo Colegial

GRAU MÉDIO
ENSINO MÉDIO

1º Ciclo
Ginasial

Exame de Admissão ao Ginásio

LEI 9.394, DE 1996

0 a 6 anos

2º GRAU

1ª série
2ª série
3ª série
4ª série

LEI 5.692, DE 1971

1º GRAU

Escola
Maternal
Jardim de
Infância

0 a 6 anos

Ensino
primário

GRAU PRIMÁRIO
ENSINO PRIMÁRIO

Educação pré-primária

LEI 4.024, DE 1961

IDADE
PREVISTA

0 a 3 anos

4 a 5 anos

1º Ano
2º Ano
3º Ano
4º Ano
5º Ano

5

6 anos
7 anos
8 anos
9 anos
10 anos

6º Ano
7º Ano
8º Ano
9º Ano
1º Ano
2º Ano
3º Ano

11 anos
12 anos
13 anos
14 anos
15 anos
16 anos
17 anos

Exame de Admissão ao Ensino Superior

Admissão: Exame Vestibular

Admissão: Vários

ENSINO SUPERIOR

ENSINO SUPERIOR

ENSINO SUPERIOR

18 anos

FONTE: Quadro organizado por Alessandra Aparecida de CARVALHO, 2012
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.° 5.692, de 11 de agosto de 1971. Fixa as diretrizes e bases para o ensino de 1° e 2° graus.
BRASIL. Lei n.º 7.044, de 18 de outubro de 1982. Altera dispositivos da Lei nº 5.692, de 11 de agosto de 1971,
referentes à profissionalização do ensino de 2º Grau.
BRASIL. Lei n.º 9.394, 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:- Relativamente à Educação Infantil, as Leis 4.024/61 e 5.692/71 não traziam orientações para a organização de
forma específica, como na Lei 9.394/96. Mas havia uma divisão em Pré-escola e Jardim de Infância para crianças
abastadas, e creches 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 9.394/96. As formas de organização e enturmação de alunos são definidas a critério de cada
instituição ou rede de ensino.
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Nomenclatura do Ensino Fundamental de 9 anos prevista pela Resolução CNE/CEB nº 3/2005

