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Se um dia o mundo acabar
Já valeu a brisa do mar.
Se um dia eu sucumbir,
Valeu ver-te sorrir.
Se um dia tudo se for,
Valeu a pena o amor,
Se um dia nada valer
Haverá o amanhecer,
E esse dia será
sempre um novo dia...
Ana Cunha

RESUMO

Esta pesquisa buscou analisar o processo de escolarização de jovens rurais do Ensino Médio, suas
experiências escolares e expectativas de futuro, com o objetivo de compreender os sentidos que
eles atribuem às vivências em uma escola de Ensino Médio localizada na zona rural. Desse modo,
procuramos entender, pelas falas dos próprios jovens, as dificuldades, ganhos e possibilidades
que a escola vem oferecendo a eles. Procuramos, ainda, destacar os fatos mais significativos da
experiência escolar trazidos pelos alunos. A dissertação se inscreve em um campo do
conhecimento que concebe o aluno como um parceiro fundamental na compreensão dos
processos de escolarização. Trata-se de um trabalho que não se volta para a avaliação da escola,
mas pode auxiliar na compreensão de percursos escolares dos jovens rurais. Os sujeitos da
pesquisa são jovens rurais do 1º ano do Ensino Médio de uma escola pública. Foram utilizados
vários procedimentos de pesquisa: observações de estabelecimento, entrevistas individuais
semiestruturadas, questionário e análise de documentos escolares. Recorremos à noção de
triangulação – utilizada no sentido matemático e estatístico do termo, mas, sim, como o emprego
de vários recursos metodológicos com vista ao cotejamento dos dados na busca de maior
confiabilidade e na tentativa de amenizar as possíveis limitações dos métodos utilizados. Na
revisão de literatura, procuramos discorrer sobre a expansão do Ensino Médio e a escolarização
de jovens rurais, tendo em vista o rural e o urbano como espaços inter-relacionados, e também
um panorama da educação rural e do campo no Brasil. A partir das falas dos jovens, percebemos
que os sentidos atribuídos à escola no processo da escolarização são positivos, já que os jovens se
sentem confiantes na mesma. Pelos dados da pesquisa, podemos afirmar que os jovens são
capazes de opinar acerca das aulas, dos conteúdos e da escola. Desse modo, poderiam ser
parceiros importantes na reflexão do projeto educativo escolar.
Palavras-chave: Juventude Rural. Ensino Médio. Escolarização.

ABSTRACT

The goal of this research project was to analyze the schooling process of high school young
students from rural areas, their school experiences and their expectations for the future, with a
view to understand the significations these teenagers attribute to the experiences lived in a high
school in the countryside. Thus, we tried to understand, through the students’ own perspectives,
the difficulties, the gains, and the possibilities school has provided them with. Furthermore, we
also tried to point out the more significant facts about the school experiences that the students
mention. This thesis is part of a field of study that sees the student as an essential part of
understanding how the schooling process works. It is not a project that seeks to evaluate the
school, but one that can help understand the schooling routes rural students take. The subjects of
the study are rural youths who are in their high school freshman year in a public school. Several
research procedures were used: first observations, semi-structured individual interviews,
questionnaires, and examination of school documents. We used the notion of triangulation, not in
the mathematical or statistical sense, but in the sense of using various methodological resources
in order to compare the data to establish reliability and in order to try to ease the possible
limitations of the methods used. In the literature review, we tried to expatiate about the expansion
of the high school education and the schooling of rural youths, keeping the rural and urban spaces
in mind as being interrelated, and about the panorama of rural and countryside education in
Brazil. From what the students said, we could see that the attributes given to the school during the
schooling process are positive since the students feel confident in the first. Taking into account
the data, we can say that the students are capable of formulation opinions about the classes, the
content, and the school. Therefore, they could be important partners in the reflection about the
school education process.
Keywords: Rural Youth. High School. Schooling.
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INTRODUÇÃO
Este trabalho pretende discutir o processo de escolarização de jovens rurais do Ensino
Médio em Rio das Mortes, distrito de São João del-Rei, Minas Gerais. Para tal, empreenderemos,
sobretudo, um estudo qualitativo e de caráter descritivo. Foram coletados dados primários e
secundários: as fontes primárias foram obtidas por meio de entrevistas semiestruturadas e
observações da dinâmica da sala de aula e de outros espaços pertinentes à pesquisa, enquanto os
dados secundários consistem em prontuários, fichas, dentre outros documentos dos alunos.
Em estudos recentes sobre a juventude, diversos autores (DAYRELL, 2007; WELLER,
2014; HESPANHOL, 2013) apontam a mudança de comportamento e valores juvenis registrados
na contemporaneidade. Tais mudanças, resultantes das transformações pelas quais o mundo passa
no século XXI, trazem fortes impactos e afetam a vida de muitas pessoas, dentre as quais os
jovens, cada vez mais atingidos na sua forma de ser e estar na sociedade e na sua relação com a
educação, com a escola e o com trabalho.
Sposito (2005) destaca a importância de se estudar essa relação na atualidade: “ao tentar
analisar a emergente condição juvenil contemporânea no Brasil, seremos também obrigados a
tratar da diversidade, daquilo que aparentemente é o mais tradicional da modernidade-trabalho,
família e escola” (SPOSITO, 2005, p. 125).
Uma das dificuldades apontadas nas pesquisas sobre a condição juvenil é conceituá-la
como categoria social. Trata-se de um dilema complexo, uma vez que, de acordo com os
apontamentos de Frigotto (2004), a temática apresenta muitas controvérsias, pois há dificuldade
na obtenção de um conceito único de juventude, tanto por razões históricas quanto por fatores
sociais e culturais.
No Brasil, pela publicação da Lei 12.852/2013, que sancionou o Estatuto da Juventude,
considera-se jovem a pessoa com idade entre 15 (quinze) e 29 (vinte e nove) anos. Porém,
aqueles entre 15 e 18 anos continuam a contar com direitos estabelecidos pelo Estatuto da
Criança e do Adolescente (ECA), instituído pela Lei 8.069, de 13 de julho de 1990. Assim,
conforme o tipo de direito/obrigação legal, o aluno do Ensino Médio poderá ser considerado
jovem, adolescente ou, ainda, jovem adolescente.
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Concordamos com Peregrino (2011) em sua afirmação de que estudar a juventude permite
a compreensão das dinâmicas das sociedades contemporâneas. Estudar as gerações é entender
como o poder é “transmitido” de uma geração a outra, e como as desigualdades e diferenças, não
só na maneira de ser jovem, abrem possibilidades de entendermos os efeitos de uma sociedade no
conjunto dos sujeitos que constroem o seu futuro. Estudar a juventude implica não apenas em
entender a maneira de ser jovem, mas também suas maneiras de reivindicar, de exercer e
enxergar a própria juventude.
Estudar a juventude é, portanto, pensar nas suas características mais intrínsecas, em seus
limites e possibilidades, entendendo essa idade como um período entre a infância e a vida adulta
(PEREGRINO, 2011). Faz-se emergir, assim, vários entendimentos a respeito da juventude, mas,
a partir dessas considerações mais gerais, focaremos de maneira particular a juventude rural, que
nos interessa mais especificamente.
Segundo os estudos de Camarano e Abramovay (1998), nas últimas décadas ocorreu no
Brasil, entre os jovens, a busca de melhores oportunidades de trabalho e, consequentemente, um
abandono do campo. As pesquisas vêm apontando, principalmente, a predominância da migração
feminina para centros urbanos, e essa realidade vem acarretando o envelhecimento da população
e a masculinização do meio rural, também por consequência de uma queda de fecundidade nas
regiões rurais, que contribui igualmente para a diminuição da população camponesa no Brasil.
Contribuindo para essa discussão, Camarano e Abramovay (1998) observam também que
a atual crise em que vivem os pequenos produtores camponeses deriva da modernização na
agricultura (que passa a “urbanizar” o campo), além de outros fatores, tais como o esgotamento
dos recursos naturais e a desvalorização da agricultura familiar no cenário do capitalismo
contemporâneo. Tudo isso implica prejuízos aos pequenos produtores rurais, que não estão em
condições de competir com os grandes produtores.
Para Castro (2005), um desafio do universo juvenil rural é a incerteza entre “sair e ficar”
no campo, devido às dificuldades de permanecer na agricultura, com os limites impostos pela
escassez da terra, a baixa renda das famílias e, consequentemente, o exíguo investimento na
produção. Os jovens vivem o dilema de se tornarem proprietários de terra ou de algum bem e a
aspiração em viver nas cidades, partindo para novos desafios em centros urbanos com o objetivo
de ampliar suas oportunidades.
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Conforme Matos (2002), a saída dos jovens do campo para a cidade se deve também à
busca pelo “moderno”, o que, de acordo com o autor, caracteriza a visão sobre o rural como
atrasado ou primitivo. Essa visão faz o jovem do meio rural querer entrar nos “moldes” da
juventude urbana (“moderna”) para não ser visto ou não se ver como atrasado ou “inferior”. Para
se contrapor a essa imagem, muitas vezes o jovem busca se apropriar de novas tecnologias e do
conhecimento acadêmico.
Parte dessa nova apropriação dos modos de ser e estar na sociedade é, também, reflexo do
afrouxamento entre as fronteiras territoriais, conforme apontam os estudos de Carneiro (1998),
que sugere que campo e cidade estão cada vez mais se interligando – fator que contribui para
redefinir a dinâmica campo e cidade.
Ainda segundo Carneiro (1998), uma forte influência nesse estreitamento de fronteiras
são as mídias, que têm um impacto importante nessa dinâmica devido à sua influência na
redefinição de valores, o que contribui para dificuldades na definição das características
particulares de um espaço determinado. No entanto, a autora observa que as trocas cada vez mais
intensas entre campo e cidade não eliminam suas características sociais e culturais.
Mudanças de hábitos, costumes, e mesmo de percepção de mundo, ocorrem de maneira
irregular, com graus e conteúdos diversificados, segundo os interesses e a posição social
dos atores, mas isso não implica uma ruptura decisiva no tempo nem no conjunto do
sistema social. [...] Não se trata, portanto, de um processo inexorável de
descaracterização dos núcleos rurais, mas da sua reestruturação a partir da incorporação
de novos componentes econômicos, culturais e sociais (CARNEIRO, 1998, p. 58).

Citando Carneiro (2005), Sifuentes (2009) discute como as instâncias de socialização
representadas pela mídia, além da família e da escola, influenciam o jovem na construção das
representações do campo e da cidade, e argumenta que o poder televisivo produz na juventude
novas aspirações e desejos, o que modifica suas referências quanto aos modos de viver. Na
televisão, predominam temas da vida urbana, e mesmo quando surgem temas referentes ao meio
rural, estes também são “urbanizados”. Outro aspecto é a própria imagem desses dois universos
presentes na sociedade: ao campo é agregada a ideia de um lugar simples, singelo e harmônico,
enquanto a cidade é concebida como um lugar de comunicação, conhecimento e luz.
Em síntese, o jovem hoje se vê confrontado com diversas realidades, tanto em relação ao
campo, associadas às condições concretas de trabalho e de identidade, quanto em relação ao
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urbano e tudo o que este representa em termos simbólicos, enquanto possibilidades de lazer,
renda regular, entre outros benefícios que esse jovem imagina poder usufruir.

Parte constituinte da vida de muitos jovens é travada na escola. De fato, não é novidade que
muitas escolas não conseguem atrair e reter os jovens, mas é nesse espaço de encontros e
vivências que o jovem começa a construir seu projeto de vida. Inspirados em Leão, Dayrell e
Reis (2011), partimos da ideia de que as expectativas de futuro dos jovens remetem a idéia de
realizações na sua vida tanto profissionalmente, afetivamente e no aspecto escolar. Tais
expectativas dependem sempre de um campo de possibilidades dado pelo contexto
socioeconômico e cultural no qual o jovem se encontra inserido. Entender suas expectativas
permite, sobretudo, compreender os diferentes anseios daqueles que se encontram na faixa etária
de escolarização e, ao mesmo tempo, reconhecer suas potencialidades e desafios.
A escola é o lugar onde os jovens passam grande parte de seu tempo e, no entanto, a falta
de interesse pelo ensino, a jornada de trabalho e poucos atrativos na sala de aula são alguns dos
principais motivos pelos quais muitos jovens brasileiros abandonam os estudos.
Para grande parte deles, a escola se mostra distante dos seus interesses e necessidades, na
medida em que se reduz a um cotidiano enfadonho, com professores que pouco acrescentam à
sua formação. Para atender melhor às necessidades juvenis, a escola deve se concentrar em
aspectos relacionados à permanência do aluno na escola e à qualidade dos serviços oferecidos.
Isso envolve também atentar as condições de funcionamento da instituição, a formação e a
capacitação dos professores, a qualidade do material didático, a leitura no trabalho escolar, a
participação dos pais na escola e em casa e a qualidade da merenda escolar (DAYRELL, 2007).
As instituições responsáveis pela socialização, como a família, a escola e o trabalho vêm
mudando seu perfil, estrutura e também funções. Por conseguinte, os jovens da atual geração vêm
se formando, constituindo-se como atores sociais de forma muito diferente das gerações
anteriores, numa mudança de tempos e espaços de socialização que interfere diretamente nas
formas como eles vivenciam o seu estatuto como alunos (DAYRELL, 2007).
De forma geral, é possível afirmar que a juventude representa um grupo geracional e que
o Ensino Médio constitui uma etapa da escolarização que coincide com um período da vida dos
jovens, geralmente entre 14 e18 anos. Sabemos, no entanto, que parte dos estudantes do Ensino
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Médio não se encontra nessa faixa etária, o que faz com que a formação em nível médio também
coincida com outros períodos da juventude ou até mesmo com a vida adulta.
O Ensino Médio não é apenas uma etapa de formação intelectual cognitiva, mas também
um momento de construção de identidades e de pertencimentos a grupos distintos, de elaboração
de projetos de vida, ainda que as condições e os percursos dos jovens sejam bastante distintos. É
uma fase de novas apropriações e de reconstrução na qual os jovens não estão apenas aprendendo
novas disciplinas (unidades escolares), mas também a ampliar seus horizontes relacionais e
reflexivos. Não é apenas um saber externo, objetivo, sistemático, que importa nesse momento, é
também um período de múltiplos questionamentos, de constituição de um saber sobre si, de busca
de sentidos, de construção da identidade geracional, sexual, de gênero, étnico-racial, dentre outras
(WELLER, 2014).
Assim, a escolha do tema “juventude rural e escolarização” é uma tentativa de enfatizar
que, no dia a dia da escola, o jovem estabelece relações que influenciam muito sua vida, suas
escolhas e sua trajetória escolar. E esse espaço em particular compreende trocas, normas e
constituição de modo de viver como jovens e alunos, referenciados em grupos de pertença e de
referência socioculturais, rurais e urbanos ao mesmo tempo. O global e o local provavelmente se
mesclam na vida dos jovens rurais que conseguiram chegar ao Ensino Médio, afetando seus
projetos mediatos e imediatos. Por isso, a pesquisa tem a pretensão de investigar
fundamentalmente os jovens rurais alunos do 1º ano do Ensino Médio da Escola Evandro Ávila,
que moram em Rio das Mortes, distrito de São João del-Rei, buscando-se, deste modo, identificar
o papel da escola na vida desses sujeitos, bem como suas perspectivas de vida num contexto de
transformações sociais, culturais e econômicas no qual a diferenciação dos espaços urbano e rural
se reconfigura e se torna cada vez mais tênue.
Uma forma de identificar quais jovens habitam o mundo rural na contemporaneidade
consiste em pesquisar como eles percebem os impactos que a escolarização introduz nos seus
campos de possibilidades presente e futuro. Eles vivem uma possibilidade menos comum para a
geração anterior: frequentar o Ensino Médio e ter uma entrada mais tardia no mundo do trabalho.
Dessa forma, nesta pesquisa procuraremos responder às seguintes questões: Que sentidos eles
atribuem às experiências escolares?

Que relação esses jovens estabelece entre as suas

perspectivas futuras e o sentido dado ao processo de escolarização?
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Apresentamos, no primeiro capítulo deste texto, uma discussão sobre o Rural e Urbano na
contemporaneidade e a Educação Rural e do Campo no Brasil, bem como a expansão do Ensino
Médio no Brasil e a escolarização dos jovens rurais. Já no segundo capítulo, discorremos sobre
algumas questões importantes a respeito do método de pesquisa e destacamos os recursos
metodológicos utilizados. No terceiro capítulo, por sua vez, discutimos sobre a escola pesquisada.
Finalmente, no quarto capítulo, tratamos sobre a escolarização dos alunos do Ensino Médio.
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1 A ESCOLARIZAÇÃO JUVENIL RURAL E A ESCOLA DE ENSINO MÉDIO
PÚBLICO: CONTEXTOS E DESAFIOS
Os elementos que influenciam o processo de escolarização dos jovens pesquisados podem
ser melhor compreendidos se levarmos em conta a dinâmica rural-urbano na contemporaneidade,
a educação rural e de campo no Brasil, a expansão do ensino médio e como tem sido a
escolarização rural no país nas últimas décadas, razão que nos leva a tratar desses temas neste
capítulo. Pretendemos, com isso, oferecer o suporte teórico necessário ao entendimento das
relações desses jovens com a escola com vista à análise de situações observadas na pesquisa
empírica.
1.1 O Rural e Urbano na Contemporaneidade
Começou a surgir nas últimas décadas uma concepção de espaço rural e urbano interrelacionados, de modo que já é possível perceber que existem jovens que conquistaram uma vida
“tipicamente urbana” sem necessariamente deixar o espaço rural.
No Brasil, nas últimas décadas, os processos de mudança na produção de mercadorias,
bens e serviços engendraram múltiplas consequências sobre as relações campo-cidade, resultando
em novas dinâmicas (econômicas, sociais, culturais e políticas) e funcionalidades nesses
segmentos territoriais, suscetíveis de produção de aproximações e distanciamentos não vistos
antes, em termos econômicos e sociais. Em virtude dessas mudanças, houve a emergência de
novas perspectivas e enfoques de análise sobre as relações campo-cidade e rural-urbano, que
consideram outras dimensões e processos para além daqueles centrados nas atividades
econômicas, bem como as formas que as relações de complementaridade entre esses espaços
podem assumir no período contemporâneo (HESPANHOL, 2013).
Ainda segundo Hespanhol (2013), campo e cidade são compreendidos como espaços
dotados de conteúdos que, por sua vez, denominam-se rural e urbano. Esses conteúdos,
entretanto, podem extrapolar seus espaços de origem e, portanto, qualquer definição que se
apresente de forma estanque pode impossibilitar uma análise mais completa da realidade que, em
si, é dotada de uma multiplicidade de sentidos.
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O espaço e a sociedade rural mudaram, pois parte da população residente no campo
incorporou hábitos urbanos em decorrência da expansão da infraestrutura, da maior fluidez
propiciada pela melhoria das vias e dos meios de transporte e do intenso fluxo de informações
veiculadas pelas mídias, principalmente pela televisão. Também parte da população rural que
migrou para as cidades procura manter o seu modo de vida, por meio do cultivo de hortas e da
criação de pequenos animais nos quintais, bem como pelas manifestações culturais e religiosas.
Além dos diferentes conteúdos assumidos pelos espaços urbano e rural no tempo (...), a
contemporaneidade também comporta o diverso. A lei do desenvolvimento desigual e
combinado nos remete a diferenças de ritmo e intensidade com que as mudanças se
processam no campo e na cidade e internamente a estes espaços (MARQUES, 2013,
p.108).

Reafirmar a importância das particularidades que distinguem o campo e a cidade, bem
como as formas que as relações de complementaridade entre esses espaços assumem, torna-se
primordial, uma vez que as mudanças provocadas pelos processos de globalização e urbanização
não ocorreram ao mesmo tempo e nem com a mesma intensidade em todos os lugares.
Historicamente, observa-se a utilização de expressões, como espaço urbano e espaço
rural, para delimitar a cidade e o campo. Assim, são comuns afirmações de que o espaço urbano é
mais adensado do que o rural, no que diz respeito tanto às pessoas quanto aos equipamentos e
infraestruturas técnicas instaladas. Na sociedade atual, os modos de vida e os aspectos
socioculturais separam reduzidamente o rural do urbano. No urbano predomina a concentração, a
aglomeração de pessoas, dinheiro, serviços e infraestrutura; e no rural, a dispersão. Apesar de
ocorrerem grandes mudanças no âmbito rural, o processo de urbanização nas cidades tende a
prosseguir a passos mais largos e rápidos (ENDLICH, 2006).
A crescente deterioração das condições de vida nas cidades brasileiras, por um lado, e a
presença de novas atividades nos espaços rurais, por outro, têm levado a uma revalorização do
campo, apreendido não apenas como lugar de desenvolvimento das atividades agropecuárias, mas
também como espaço para se viver.
Santos (2005), analisando os processos sociais, econômicos e territoriais do crescimento
urbano no Brasil, demonstra que atualmente há uma tendência de “desmetropolização” das
cidades brasileiras, diferentemente do fenômeno de metropolização dominante até meados dos
anos de 1980, responsável pela fragmentação territorial. Para ele, “mais do que a separação
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tradicional entre um Brasil urbano e um Brasil rural, há hoje no país uma verdadeira distinção
entre um Brasil urbano (incluindo áreas agrícolas) e um Brasil agrícola (incluindo áreas urbanas)”
(SANTOS, 2005, p. 09).
De acordo com Siqueira e Osório (2001), embora os conceitos de urbano e rural fossem
diferenciados em função das atividades desenvolvidas nesses espaços (o rural com a agricultura e
o urbano com a indústria), essa distinção tornou-se pouco eficaz com o surgimento e
desenvolvimento de atividades diversificadas no espaço definido como rural, que deixa de se
dedicar economicamente apenas à agricultura e à pecuária.
Observando as transformações ocorridas, percebe-se que o rural se urbanizou tanto pela
utilização de técnicas industriais na agricultura quanto pelo fato de as pessoas terem passado a
investir em chácaras, hotéis-fazenda e semelhantes na busca de tornar o rural um ambiente para o
lazer e para a fuga dos problemas da vida citadina. Mas, além das atividades relacionadas ao
turismo, novas funções e novos tipos de ocupação passam a ter importância no espaço rural,
destacando-se a opção de moradia e atuação de diversos profissionais antes restritos ao meio
urbano. Dessa forma, o conceito tradicional torna-se insuficiente para que se compreendam as
novas relações existentes entre os meios rurais e urbanos (SIQUEIRA, OSÓRIO, 2001).
Para Veiga (2002), o Brasil é bem mais rural do que se calcula, o que deve ser visto com
positividade, pois atualmente encontra-se em curso uma forte revalorização da ruralidade. A
crescente busca por lazer, ar puro, água, limpa e tranquilidade mostra uma nova compreensão e
valor atribuídos ao espaço rural.
Provavelmente, essas novas dinâmicas no espaço rural devem ter mais impacto na
população mais jovem e com um percurso mais longo de escolarização propiciado pelo Ensino
Médio.
1.2 Educação Rural e do Campo no Brasil
Embora no Brasil o tema juventude tenha ganhado destaque nas pesquisas e discussões, é
possível notar que se tem dado ênfase, muito particularmente, à juventude urbana, mas, em
contrapartida, são poucos os trabalhos relacionados à juventude rural. Nosso objetivo com esta
discussão é mostrar a diferença do conceito de educação do campo e educação rural, e a
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construção de políticas que permeiam esse cenário. Assim, consideramos importante explanar um
pouco sobre a construção histórica do movimento de educação do campo no Brasil.
Vale destacar que educação rural e educação do campo carregam sentidos diferentes.
Portes e Santos (2014) nos oferecem pistas para refletirmos sobre esses conceitos. Para os
autores, não se trata de uma superação de um conceito em relação ao outro, mas de uma forma de
melhor entendê-los. Quando nos referimos ao termo educação rural, o sentido decorre do início
do século XX, cuja preocupação era a superação do atraso dos moradores da zona rural; sobre o
sentido da educação do campo, este aparece com as lutas dos movimentos sociais.
A educação do campo surge em nosso contexto no final dos anos 1980, no qual os
movimentos sociais, organizações não governamentais, Igreja e universidades se envolveram no
debate da escolarização no Campo. Pouco antes (1960-1970), os estudos indicavam a
implantação do modelo escolar urbano para o meio rural, e o calendário sendo adaptado ao ritmo
da indústria. Mas o processo de modernização do campo trouxe as escolas para os debates e os
movimentos sociais – como os Centros Familiares de Formação por Alternância, o Movimento
dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) e a Confederação Nacional dos Trabalhadores na
Agricultura (Contag) – se envolveram na discussão e realização de políticas educacionais nesse
cenário (ROCHA, 2014).
Em 1988, o Movimento pela Educação do Campo conquistou a criação do Programa
Nacional de Educação na Reforma Agrária (PRONERA), em conjunto aos movimentos sociais,
universidades e o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA). Já em 1996, o
MST e a Contag criaram o Movimento por uma Educação do Campo, que reivindicava a criação
de políticas públicas voltada para os interesses da vida no campo (ROCHA, 2014).
Em 2001, o Parecer CNE/CEB36/2001 orientou a publicação da Resolução CNE/CEB
n.1, de 3 de abril de 2002, instituindo as Diretrizes operacionais para a educação básica nas
escolas do campo. Essa publicação foi um marco legal na história da educação do campo
(ROCHA, 2014). Em 2003, a criação do Grupo Permanente de Trabalho da Educação do Campo
pelo Ministério da Educação ficou responsável pela instalação da Coordenação Geral da
Educação do Campo (CGEC) (ROCHA, 2014).
Em 2006, a elaboração do Parecer CEB/CNE/MEC nº 1/2006 aprovou dias considerados
letivos na Pedagogia da Alternância, fortalecendo os processos de organizações pedagógicas dos
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Centros Familiares de Formação por Alternância (Ceffa) e também as práticas de formação de
professores no formato Tempo Escola/Tempo Comunidade (ROCHA, 2014).
Em 2007, a implantação do Programa das Licenciaturas do Campo (Procampo) trouxe a
possibilidade de formação de professores. Já em 2009, tem-se um conjunto de programas e
projetos (ROCHA, 2014). Porém, ressalta-se uma reflexão diante a Lei de Diretrizes e Bases
(LDB) e sobre o Plano Nacional de Educação (PNE).
O Projeto de Lei nº 8.035, de 20 de dezembro de 2010, referente ao Plano Nacional de
Educação (PNE) para o decênio 2011-2020, (re)afirma o discurso governamental de
reconhecimento da diversidade dos sujeitos na garantia do direito à Educação.
A LDB (Lei 9.394), de 1996, aponta sobre a educação rural no seu artigo 28:
Art. 28 – Na oferta de educação básica para a população rural, os sistemas de ensino
promoverão as adaptações necessárias à sua adequação às peculiaridades da vida rural e
de cada região, especialmente:
I conteúdos curriculares e metodologias apropriadas às reais necessidades e interesses
dos alunos da zona rural;
II organização escolar própria, incluindo adequação do calendário escolar às fases do
trabalho agrícola e às condições climáticas;
III adequação à natureza do trabalho na zona rural. Baseada na Constituição de 1988,
que trata a educação rural no âmbito de igualdade de direito e do respeito às diferenças
(BRASIL, 1996, p.16).

A LDB também abre espaço para uma adequação da escola à vida da população rural,
quando se refere às diferenças regionais, como dita o artigo 26: “Os currículos do ensino
fundamental e médio devem ter uma base nacional comum, a ser complementada, por uma parte
diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da
economia e da clientela” (BRASIL, 1996, p.16).
Para Arroyo (2007), todas as áreas de saúde ou educação são marcadas pela falta de
políticas verdadeiramente efetivas, e nesse aspecto os movimentos sociais se destacam em defesa
da escola pública do campo: “A escola, a capela, o lugar, a terra são componentes de sua
identidade. Terra, escola, lugar são mais do que terra, escola ou lugar. São espaços e símbolos de
identidade e de cultura” (ARROYO, 2007, p.163).
Embora não seja nosso objetivo neste trabalho empreender uma discussão sobre currículo,
cabe fazer uma consideração sobre de que forma o currículo é pensando nesse cenário, uma vez
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que, como citado, as políticas de implementação da educação do campo nem sempre acontecem
efetivamente.
Segundo os estudos de Santos (2003), os currículos escolares das escolas rurais impõem
aos alunos uma realidade social diferente de suas vivências. Não há preocupação em aproveitar as
experiências de vida de cada um, o que contribui para aumentar o desinteresse dos alunos pela
escola (SANTOS, 2003). Ainda segundo Santos (2003), existe, na verdade, uma grande
destruição da cultural rural e uma imposição do modo de vida urbano que acaba estimulando o
êxodo rural.
Uma análise recorrente sobre juventude rural no Brasil enfatiza o desinteresse dos jovens
pelo meio rural, e, em especial, pela agricultura. Em contraste com essas percepções, os
movimentos sociais rurais no Brasil estão hoje contribuindo para mudança nesse cenário
através de organizações de jovens e a construção de ações políticas (CASTRO, 2009,
p.179).

No entanto, Souza e Marcoccia (2011) propõem que a educação do campo deve ir muito
além do que os discursos governamentais estabelecem e, portanto, deve buscar no cotidiano, na
metodologia utilizada, nos conteúdos veiculados, a concepção política de educação inclusiva para
todos.
Fica evidente que, ao se pensar em educação do campo, devem-se levar em consideração
as políticas envolvidas, a realidade concreta do aluno como sujeito, as questões culturais que
permeiam as formas de manifestação de uma suposta identidade rural naquele contexto social e
um currículo diferenciado e específico. Contudo, para além de diferenciar conceitualmente
educação do campo e educação rural, fez-se necessário problematizar e compreender as maneiras
de viver a juventude no cenário em que nossa pesquisa se insere.
1.3 Expansão do Ensino Médio e escolarização de jovens rurais
Quando se trata de refletir sobre o sistema educacional brasileiro, é consenso a percepção
de que o Ensino Médio é o nível de ensino que provoca os debates mais controversos, seja pelos
persistentes problemas do acesso e da permanência, seja pela qualidade da educação oferecida,
seja, ainda, pela discussão sobre a sua identidade (KUENZER, 2007).
A inclusão do Ensino Médio no âmbito da educação básica e o seu caráter obrigatório
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demonstram o reconhecimento da importância política e social que ele possui. Trata-se de uma
demanda crescente de escolarização diante da desvalorização dos diplomas em virtude da
expansão do ensino e da necessidade de competir no mercado de trabalho. O Ensino Médio
representa apenas os três ou quatro últimos anos da educação básica, mas apresenta dificuldades
no momento de definir políticas para essa etapa da escolarização que nunca teve uma identidade
muito clara, tanto no que se refere ao acesso à universidade quanto no que diz respeito à
formação profissional (KRAWCZYK, 2013).
Na década de 1990, o Brasil teve uma importante expansão do Ensino Médio, através do
aumento de vagas e de matrículas nas escolas públicas, tendência que sofre vários altos e baixos
nas escolas. Em 2004, o país alcançou o maior aumento de matrícula, chegando a 9.169 milhões
de alunos matriculados. No entanto, a partir de 2004, observa-se uma tendência ao declínio da
expansão do Ensino Médio, que não logrou se recuperar, ainda que a partir de 2008 tenha uma
pequena retomada do crescimento, chegando a 2011 com 8,4 milhões de alunos matriculados e
voltando a cair em 2012. Esse fenômeno ainda não foi suficientemente estudado para se saber os
motivos dessa oscilação. Além disso, ainda temos altos índices de reprovação e abandono no
Ensino Médio.
Em 2012, tivemos um índice de 78,7% de aprovação, 12,2% de reprovação e 9,1% de
abandono. Quanto aos estudantes com idade entre 15 e 17 anos matriculados no Ensino Médio, o
percentual ainda é baixo (taxa líquida). No período entre 1991 e 2010, a taxa líquida de matrícula
dessa faixa etária passou de 17,3% para 32,7%, atingindo 44,2% em 2004 e chegando a 50,9%
em 2009. Apesar da variação positiva, configura-se ainda a incompletude do processo de
democratização da escola, pois a “outra metade” da juventude ou ainda está no Ensino
Fundamental (34,3%), fruto de reprovações ou ingresso tardio, ou está sem frequentar a escola1.
A expansão do Ensino Médio, iniciada nos primeiros anos da década de 1990, não pode
ser caracterizada ainda como um processo de universalização, por causa das altas porcentagens
de jovens que permanecem fora da escola, da tendência ao declínio do número de matrículas
desde 2004 e da persistência de altos índices de evasão e reprovação. Além disso, o processo de
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expansão reproduz a desigualdade regional, de sexo, cor/raça e modalidade de oferta (Ensino
Médio de formação geral e ensino técnico de nível médio). Para além dos desafios da
universalização do acesso e da igualdade de oportunidades educacionais, também permanecem os
desafios referentes aos conteúdos a serem ensinados, à formação e remuneração dos professores,
às condições de infraestrutura e gestão escolar, aos investimentos públicos realizados, entre
outros (KRAWCZYK, 2013).
O enfoque dado ao Ensino Médio pela Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, ao
estabelecer as Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), no seu art. 1º, parágrafo 2º,
expõe que “a educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e a prática social”, e o
art. 22 determina que “a educação tem por finalidades desenvolver o educando, assegurando-lhe a
formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecendo-lhe meios para
progredir no mercado de trabalho e em estudos posteriores” (BRASIL, 1996, p. 14).
Em todas as instâncias governamentais seja Federal, Estadual ou Municipal, muitas
políticas públicas são elaboradas com o intuito de modificar a educação básica. No entanto, são
criadas longe do cotidiano escolar e seu estabelecimento é feito por meio de imposição aos
profissionais que trabalham com a educação, sejam gestores ou professores, na maioria das vezes
sem a oferta de recursos humanos e financeiros suficientes (AZEVEDO, 1997).
Apesar dos avanços legais na esfera da garantia de direitos para os jovens e da criação de
instituições governamentais para o desenvolvimento de políticas destinadas a eles e instauradas
nas últimas duas décadas, é preciso reconhecer que ainda há muito a se fazer no campo das
políticas públicas voltadas para esse grupo. Diante dessas mudanças que têm impactado
diretamente os jovens, público alvo do Ensino Médio, é possível observar que ainda estamos
longe de garantir articulações entre a escola e o universo juvenil (AZEVEDO, 1997).
Se por muitos anos a escola média esteve restrita às camadas privilegiadas da população,
nas últimas décadas essa realidade se transformou, incorporando-se camadas sociais antes
excluídas. Mas, com isso, também se levam para o interior da escola problemas ligados à
desigualdade social do Brasil – ainda enfrentamos sérios problemas de evasão e repetência.
Todavia, não podemos negar que esse nível de ensino deixou de ser um privilégio de alguns e que
isso é uma importante conquista, pois o mesmo vem se expandindo e explicitando novos desafios
(WELLER 2014).
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Segundo Castro (2009), embora seja possível afirmar que no Brasil a juventude é um tema
que tem se destacado nas discussões, é possível ater-se com mais profundidade ao fato de que, no
meio acadêmico, esse debate se reporta especialmente à juventude urbana. Embora haja um
acréscimo considerável a respeito de trabalhos feitos com relação à juventude rural, ela ainda é
pouco conhecida e problematizada. Talvez se possa explicar tal fato, tendo-se em vista que os
sujeitos que compõem a juventude rural são compreendidos como uma minoria, como uma
“população específica”. A juventude rural no Brasil é constantemente associada ao problema da
“migração do campo para a cidade”. Contudo, “ficar” ou “sair” do meio rural envolve múltiplas
questões, nas quais a categoria jovem é construída e seus significados são disputados. A própria
imagem de um jovem desinteressado pelo meio rural contribui para a invisibilidade da categoria
como formadora de identidades sociais e, portanto, de demandas sociais (CASTRO, 2009).
Em relação às políticas para escolas rurais, Leite (2002), ao realizar um balanço histórico
da educação rural no Brasil, mostra o aspecto secundário do processo escolar e o desinteresse do
Estado em promover uma política adequada ao homem do campo. Muitas pesquisas encontradas
sobre a educação rural revelam a precariedade da escola rural e do processo de ensino.
Para Santos (2010), o tratamento dado à educação rural esteve relacionado às formas de
produção econômica e de trabalho no campo, de valorização social sempre rebaixada, quando
comparadas às atividades vinculadas ao trabalho na indústria e nos serviços oferecidos na cidade.
Apesar de o Brasil ter origem agrária, as populações que vivem e sobrevivem do campo
brasileiro tiveram, historicamente, seus direitos educacionais negados – notadamente aqueles que
se referem à educação formal ministrada nesse espaço geográfico. Estudos como os realizados
por Leite (2002), Arroyo (2007) e Munarim (2006) mostram que o campo sempre foi visto como
lugar de atraso, uma realidade a ser superada e, por esse motivo, as políticas sociais e
educacionais não foram vistas como prioritárias para as populações rurais.
De acordo com Leite (2002), a educação rural no Brasil sempre foi deixada ao acaso pela
elite, exclusão justificada em enunciados como: “gente da roça não carece de estudos. Isto é coisa
de gente da cidade” (LEITE, 2002, p. 28).
Essa forma de ensino pode ser relacionada também ao que nos aponta Arroyo (2007), ao
enfatizar que as políticas educacionais e sociais para o campo têm visado privilegiar as demandas
das cidades e dos cidadãos urbanos, tendo a cidade como local da civilização, da sociabilidade e
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da expressão política, cultural e educativa, um exemplo a ser seguido; e o campo como lugar do
atraso, do tradicionalismo cultural, uma realidade que precisa ser superada.
O discurso mais comum no mundo rural é relativo à carência e ausência de recursos. Por
outro lado, as regiões rurais dispõem de um conjunto de valores culturais e ambientais que lhe
são intrínsecos, mas relativamente “invisíveis” no quadro de uma lógica de mercado. A sua
existência é, contudo, evidenciada no âmbito das teorias de economia ambiental que fazem apelo
ao conceito de “valor de existência” que se “assenta no princípio da diversidade ecológica natural
em que o valor é devido a critérios de raridade, especificidade e funcionalidade em termos de
sistemas ecológicos, sem que exija o reconhecimento de um valor de mercado de curto prazo”
(PARTIDÁRIO, 1998, p. 63).
Pesquisas realizadas por Soares e Collares (2006) indicam que no Brasil e em outros
países da América Latina a estrutura física da escola e os recursos escolares aparecem como
aspectos fundamentais para o desempenho escolar dos alunos, mesmo quando os resultados são
controlados pelo nível socioeconômico dos estudantes. Dentre esses aspectos físicos da escola,
destacam-se a estrutura do prédio, o estado de conservação e a utilização de espaços didáticopedagógicos, tais como bibliotecas, salas de leitura, salas de aula e pequenas bibliotecas no
interior das salas. Dessa forma, os aspectos materiais dos estabelecimentos de ensino também
podem estimular certos conhecimentos e habilidades escolares (SOARES, COLLARES, 2006).
O capital econômico, ou seja, a renda familiar é uma primeira característica que deve ser
considerada em estudos sobre a influência da família no desempenho do aluno, principalmente
em países como o Brasil, onde prevalecem altos graus de desigualdade de renda.
As famílias que dispõem de recursos econômicos para adquirir outros bens, além dos
necessários à sua subsistência, refletem nas suas opções de consumo e nos seus valores. As
famílias que valorizam a experiência escolar dos filhos aplicam proporcionalmente mais recursos
financeiros na aquisição dos bens necessários para tornar o ambiente da casa mais adequado para
o aprendizado e procuram oferecer aos filhos experiências culturais e educacionais. Essas opções
diferenciadas são atribuídas à quantidade de capital cultural possuída pelos pais.
Nesse sentido, o Ensino Médio também não pode ser pensado como extensão do
Fundamental, ou unicamente como um momento transitório ou preparatório para o que virá após
a conclusão e obtenção do diploma. Esse momento pode coincidir com um período durante o qual
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se espera que o jovem desenvolva projetos de futuro e, de certa forma, faça a transição necessária
para viabilizar esses projetos. Por isso, a escola de Ensino Médio, juntamente com outras
instituições, deve oferecer os instrumentos necessários para que os estudantes possam
desenvolver seus planos com relação ao futuro, não só individualmente, mas também no coletivo
(WELLER, 2014).
Para Velho (1994, p.101), as expectativas de futuro dos jovens indicam uma “conduta
organizada para atingir finalidades específicas”, que, por sua vez, está relacionado ao “campo de
possibilidades” que uma pessoa ou grupo dispõe para colocá-lo em prática. A escola, enquanto
função de socialização secundária, desempenha, juntamente com a família, um importante papel
na elaboração dessas expectativas, na definição do que é possível empreender.
Mas em algumas escolas vem sendo atribuída pouca prioridade a esses planos, sob a
premissa de que a elaboração dessas expectativas é papel apenas das famílias e de que as
instituições de ensino devem concentrar seus esforços na preparação do jovem para a inserção no
mercado de trabalho (WELLER, 2014).
Sabemos, no entanto, que a conclusão do Ensino Médio não conduzirá automaticamente à
educação superior ou a um emprego com carteira assinada. O percurso dos que desejam ingressar
na universidade ou encontrar um emprego regulamentado logo após a conclusão do Ensino
Médio nem sempre ocorre de forma linear (WELLER, 2014).
Para grande parte dos professores, mas também dos pesquisadores, o jovem que frequenta
o Ensino Médio é compreendido apenas na sua dimensão de aluno. Dessa forma, o ser aluno
aparece como um dado natural e não como uma construção social e histórica. Independentemente
do sexo, da idade, da origem social ou das experiências sociais vividas, é a condição de aluno,
quase sempre na sua dimensão cognitiva, que informa a compreensão que o professor ou o
pesquisador constrói sobre esses atores.
O momento da fase de vida e suas peculiaridades, a origem social, o gênero e a etnia,
entre outras dimensões que o constituem como jovem, não são levados em conta e constroem a
vida do aluno fora da escola como um tempo vazio de sentido, um não-tempo. Nessa
compreensão, pouco se apreende sobre os sujeitos reais que frequentam a escola, as múltiplas
dimensões da sua experiência social, suas demandas e expectativas (LEÃO, DAYRELL, REIS,
2011).
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2 METODOLOGIA

2.1 Procedimentos Metodológicos
Esta pesquisa foi realizada na Escola Estadual Evandro Ávila, em Rio das Mortes, distrito
de São João del-Rei. A amostra é composta por jovens do Ensino Médio da referida escola, que
no ano de 2014 estavam matriculados no 1º ano do Ensino Médio, no período matutino, no
intuito de acompanhar os jovens que estão dando inicio ao ensino médio, para melhor entender
suas aspirações e expectativas ao longo dessa etapa A turma era composta por 33 alunos e, em
2015, havia um total de 29, pois três foram reprovados e um transferido. A escolha dessa turma
se deu pelo fato de esses jovens ainda estarem em processo de escolarização e freqüentarem o
curso diurno, já que identificamos que a maior parte das pesquisas publicadas sobre jovens do
ensino médio incide sobre o ensino noturno. A pesquisa se referencia na abordagem qualitativa
de caráter descritivo e analítico, mas recorre também a dados quantitativos.
Os dados quantitativos foram usados para auxiliar a traçar uma caracterização mais geral
dos alunos da turma, sobretudo, com destaque para o perfil sócio-econômico, familiar e cultural,
com vistas a compreender a inserção social desses jovens rurais do ensino médio. Os dados
qualitativos foram usados para a compreensão do conteúdo das falas dos jovens sobre os temas
abordados na investigação, de como eles refletem as suas experiências e do que eles trazem de
mais significativo para o avanço da compreensão acadêmica sobre as diferentes formas de ser
jovens na nossa sociedade. Essa conjugação de procedimentos de investigação permite ao
pesquisador uma análise mais rica por permitir quantificar variáveis no interior de uma
abordagem mais processual, o que pode ampliar as possibilidades de obtenção de informações
relevantes, além de facilitar a comparação de dados de diferentes contextos por pesquisadores
interessados na produção de teorizações mais abrangente sobre o assunto.
Um questionário foi aplicado a todos os alunos da turma (no final de 2014), contendo
entrevistas semiestruturadas. Também foram realizadas observações da dinâmica da sala de aula
e outros espaços pertinentes para a pesquisa, além da busca de informações localizadas no
arquivo da escola, como prontuários e fichas, dentre outros documentos dos alunos. Além disso,
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conversas informais com alunos, professores, funcionários e diretores da escola completam as
informações sobre a rotina, funcionamento da escola e aspirações dos alunos.
As observações assumem caráter não participante, do tipo em que o pesquisador, embora
presente no ambiente em que ocorre a ação (e percebido pelos demais), apenas visualiza a
dinâmica e as discussões do espaço e procede a algumas anotações, sem causar interferência
significativa. O objetivo desse procedimento é conhecer aspectos da dinâmica escolar, sobretudo
as relações entre as pessoas dentro e fora da sala de aula, a fim de observar o ambiente escolar, a
apropriação dos espaços pelos alunos, etc.
Para o questionário foram elaboradas questões gerais dirigidas a todos os alunos da turma.
Já para as entrevistas, embora o convite tenha se estendido a todos da sala, apenas um grupo
menor participou, foram elaboradas questões específicas de acordo com critérios estabelecidos
previamente. Ao mesmo tempo em que valorizam a presença do investigador, as entrevistas com
roteiros semiestruturados oferecem todas as perspectivas possíveis para que o informante alcance
a liberdade e a espontaneidade necessárias, enriquecendo a investigação (TRIVIÑOS, 1987).
2.2 Observação
As condições de observação são circunstâncias através das quais esta pesquisa se realiza,
ou seja, é o contexto natural ou artificial no qual o fenômeno social se manifesta ou se reproduz.
Por sua vez, o sistema de conhecimento é o corpo de conceitos, categorias e fundamentos teóricos
que embasa a pesquisa (REYNA, 1997). Durante a observação, são registrados dados visíveis e
de interesse da pesquisa. As anotações podem ser feitas por meio de registro cursivo (contínuo),
uso de palavras-chaves, check list e códigos, que são transcritos posteriormente (DANNA,
MATOS, 2006).
Realizamos observações em uma sala de aula do primeiro ano do Ensino Médio, com o
intuito de desenvolver uma compreensão mais global sobre as interações dos sujeitos em sala de
aula, sua relação com a escola, assim como os recursos disponíveis em seu processo de
escolarização. Tivemos em mãos um diário de campo, de modo a auxiliar no registro das
impressões do cotidiano escolar e dos eventos mais significativos identificados pelo pesquisador.
As observações da escola se iniciaram em 8 de outubro de 2014 e continuaram até março de
2015, uma vez que consideramos importante a permanência e vínculo com os sujeitos da pesquisa
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no campo. As relações constituídas durante a realização da pesquisa de campo favoreceram
significativamente o processo da coleta de dados, uma vez que tais vínculos propiciaram acesso
facilitado a informantes chaves e uma maior inserção na dinâmica da escola.
As observações foram registradas de forma descritiva no diário de campo da
investigadora com o intuito de registrar suas impressões do dia a dia na escola. Essas anotações
foram utilizadas para a compreensão de fenômenos tais como o clima escolar, o entrosamento da
turma, relação aluno-professor e aluno-aluno, bem como a relação dos discentes com a escola,
etc. Foi utilizado, em algumas situações, o registro das impressões da observadora após a saída da
sala de aula. As observações geraram um desconforto inicial para alguns professores, que temiam
estar sendo avaliados ou julgados, e para alguns alunos, por pensarem que a pesquisadora poderia
ser uma funcionária da escola.
Alguns professores se reservaram um pouco com relação à presença da pesquisadora,
mas, em contrapartida, a maioria se mostrou solícita e aberta para a pesquisa, inclusive
fornecendo textos que versavam sobre a juventude. Esse movimento de abertura da escola foi
imprescindível para o bom desenvolvimento da pesquisa, pois permitiu maior proximidade com
os jovens.
Os jovens, inicialmente, adotaram uma postura que misturava curiosidade e desconfiança.
Esses sentimentos foram amenizados quando nos aproximamos mais nos intervalos das aulas.
Entretanto, essa aproximação não se deu da mesma intensidade entre os meninos e as meninas,
pois estas permitiram uma maior aproximação, e, por conseguinte, vincularam-se de forma mais
intensa. Sentimos uma pequena dificuldade em identificar todos os nomes dos jovens, já que
eram 33 alunos.
Podemos perceber na escola um clima de trocas, no qual os alunos são respeitados e, em
contrapartida, a escola exige organização e respeito. A instituição é muito organizada e possui
recursos como materiais didáticos e computadores que auxiliam no processo ensinoaprendizagem. Não foram observados atos ou sinais de depredação do patrimônio. Os conflitos
entre os próprios alunos e entre estes e professores são resolvidos com conversa e, quando
necessário, os pais ou responsáveis são chamados à escola para serem informados sobre a falta de
disciplina de seus filhos.
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Essa turma apresenta características próprias, uma vez que os alunos são muito falantes,
gostam muito de discutir futebol e falar das conquistas amorosas; meninos e meninas se
relacionam bem, inclusive fora da sala de aula. Distraem-se com muita facilidade e são muito
questionadores. Todos os alunos se referem à pesquisadora e às professoras como “Dona”. A
seguir, apresento o registro de um dia da rotina, extraído do diário de pesquisa, que ilustra o
padrão de interação mais comum no interior da turma.
1º Horário (7h30-8h20) - Aula de Matemática
- Os jovens conversam com a professora e uma aluna transcreve a matéria no quadro.
São exercícios de gráfico que cada aluno, por vez, é chamado para realizar.
- Hoje a turma está com 22 alunos.
- A professora pede silêncio o tempo todo porque os alunos conversam com os colegas
ao lado.
- Uma aluna conta que está resolvendo um problema grave.
- A professora responde que primeiramente ela deve resolver o problema de
aprendizagem porque, senão, terá que resolver dois problemas.
* Percepção da observadora: os alunos parecem não se envolver com as atividades da
disciplina naquele momento.
- A professora afirma que os jovens estão apenas copiando o exercício há muitos dias e é
chegado o momento de corrigi-los. Ela fala que a prova será marcada para dali alguns
dias.
- O aluno sentado atrás de mim comenta o filme que viu (Resident Evil) - Final do
primeiro tempo e os jovens se juntam em alguns grupos e conversam sobre esportes,
festas, enquanto o outro professor não chega à sala.
2ºHorário: (8h20-9h10) Comunicação e sociabilidade
Disciplina do Programa Reinventando o Ensino Médio
- Professor: esta disciplina é como parte da exigência do governo de Minas, com a
implantação do programa Reinventando o Ensino Médio. O tema é a mídia no cotidiano.
- O professor fala sobre o tema do 4º bimestre e introduz o tema mídia, que é o foco dos
estudos. Mídia como instrumento de poder.
- O professor comenta sobre a análise crítica dos meios de comunicação e mídia. Ele
exibe slides sobre como a TV Globo construiu uma comunidade nacional imaginária.
- O professor levou os alunos à sala de ciências, onde há um data show. – Os alunos se
sentam nos balcões, inclusive eu.
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- O professor lembra a Ditadura e Roberto Marinho, que se juntou aos militares a favor
da Ditadura. Ele diz que se perguntasse a algum senhor sua opinião sobre a ditadura, ele
provavelmente a consideraria ótima.
- O professor levanta a ideia contida nas propagandas do chocolate baton: “compre
baton”.
- Os alunos fazem comentários sobre o que precisam e não precisam comprar.
- O professor lembra a influência da mídia eletrônica na vida dos jovens.
- Todos comentam sobre o celular, que ajuda e prejudica a rotina em sala de aula.
- Surge entre os alunos um debate sobre as eleições Dilma x Aécio.

* Percepção da observadora: Os alunos têm muita afinidade com o professor, que abre
espaço para opiniões e questionamentos dos discentes.
- O professor exibe uma música da banda Engenheiros do Hawaii: “Se tudo
passa...talvez você passe por aqui...Eles não diziam nada, nada, nada não...Eu presto
atenção no que eles dizem, mas eles não dizem nada”.
- O professor lembra o discurso dos políticos e do povo que não detém conhecimento.
Inclusive de responder politicamente a fatos que aconteceram com o próprio cidadão.
- Alunos comentam a reputação dos candidatos.
- Professor apresenta um slide: A influência das mídias eletrônicas na vida dos jovens.
- Alunos comentam que nem tudo o que se coloca na internet e redes sociais como meio
de procurar informações é verdade.
- Jovens prestam atenção no vídeo, mas às vezes conversam porque há barulho
proveniente da quadra de futebol.
- Fica difícil ouvir todos os comentários com o barulho.
- Jovens também reclamam do barulho.
- O professor apresenta um vídeo que mostra uma sala de aula do futuro, moderna, na
qual tudo é digital.
- Os alunos se interessam pela discussão, mas conversam entre si e não respondem
diretamente ao professor.
* Percepção da observadora: é difícil escutar as respostas, por causa do barulho do lado
de fora, mas os alunos estão interessados no assunto.
3º Horário (9h10-10 h) Educação Física
- A professora passa o planejamento para o quarto bimestre: dança e esporte.
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- A professora lembra o 3º bimestre, quando trabalharam ginástica localizada, academia,
caminhada, ginástica geral. Temas pesquisados e apresentados. Em outros momentos
foram esportes.
- A professora diz que escolheu para o bimestre o tema “dança”.
- Os alunos conversam ao mesmo tempo.
- Gera-se conflito entre as meninas. Já os meninos não gostam da ideia porque não
querem dançar.
- A professora quer algo diferente. Pede aos alunos que conceituem dança, para debate.

* Percepção da observadora: aluna está ironizando a professora
- Os alunos discutem sobre a atividade e não gostam da ideia da pesquisa.
- A professora pergunta se já viram algum filme em que havia dança.
- Os meninos respondem: Cinderela, Senhor dos anéis, Velozes e furiosos.
* Percepção da observadora: os alunos falam sobre filmes que gostam, mas que não têm
nada a ver com o assunto dança.
- Os meninos comentam que ficar sem WhatsApp é muito ruim.
- A professora fala do objetivo de cada um fazer sua própria pesquisa. Por isso decidiu
que o trabalho será individual.
- A professora procura saber com qual dança se identificaram e qual dança o 1º Ano
apresentará no fim do ano.
* Percepção da observadora: Os alunos não gostaram muito da proposta.
- A professora lembra que agora é hora de praticar esportes e pergunta o que querem
jogar. Pergunta quem faltou e anota no caderno.
* Percepção da observadora: Os alunos adoram ficar na quadra, onde jogam, conversam
e interagem muito uns com os outros.
- No primeiro horário o esporte praticado foi futebol.
Recreio (10 h-10h15)
- Ao bater o sinal, os jovens entram na fila do lanche.
. - Alguns brincam na quadra de futebol e vôlei, alguns estão sentados observando os
jogos.
- Muitos batem papo nos corredores.
- Ao tocar o sinal, os que estão sentados logo se levantam e caminham em direção à sala.
* Percepção da observadora: estranheza quanto ao fato de os alunos poderem utilizar as
quadras no intervalo e das salas de aula ficarem trancadas no momento de recreio.
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* Percepção da observadora: a fila para o lanche é organizada. Existe muitas conversas e
brincadeiras, mas de forma gera é um momento tranquilo.
4º Horário (10h15-10h55) Educação Física
- No segundo horário o esporte praticado foi vôlei.
- Os jovens se dividem em grupos.
- Alguns meninos queriam jogar basquete.
- As meninas saem das arquibancadas da quadra.
- Preferem ir para a sala por causa do sereno e do frio.
- A professora conversa comigo sobre a vinda dela e como realizou as atividades no
bimestre anterior.
- A professora também fala da dificuldade de não ter nota, mas, sim, conceito nas aulas
de Educação Física, pois os alunos estão preocupados com as notas e não com a
aprendizagem.
- A professora me fala no corredor que posso praticar esporte com os alunos nas suas
aulas.
* Percepção da observadora: as meninas se sentem bem à vontade para conversar
comigo sobre seus namorados.

5º Horário (10h55 -11h45) Física
- O professor pede aos alunos que formem duplas para o exercício que vai passar no
quadro.
- O professor pede que façam os exercícios em folha separada e que cada um entregue a
sua.
* Percepção da observadora: é um exercício avaliativo, mas os alunos não se sentem
desconfortáveis, pois recebem orientações do professor.
- O professor vai explicando aos alunos passo a passo.
- O professor pergunta se eu gosto de Física e todos ficam atentos esperando minha
resposta.
- O professor explica aos alunos, de carteira em carteira, o exercício, que vale nota.
- Todos os alunos fazem os exercícios com auxílio do professor (Diário de campo,
outubro de 2014).

Embora o excerto acima tenha como objetivo maior ilustrar os procedimentos de
observação do estabelecimento, ele também traz elementos da dinâmica do cotidiano escolar, que
envolve a interação social entre eles e com os educadores dentro do estabelecimento. Na sala de
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aula, nas atividades individuais e grupais, predomina a resolução dos conflitos por meio de
conversas. Em algumas aulas ficam evidente os momentos de sociabilidade, troca de
confidências, brincadeiras e risadas, com maior interação professor-aluno, em outras aulas isso
não é evidente, mostrando a existência de uma complexidade de relações (de difícil
interpretação), onde o conflito é muito mais presente, aparentando um notável desajuste entre as
partes em interação, principalmente na relação professor-aluno.
A observação do estabelecimento foi muito importante para esse trabalho, pois ela
permitiu ao pesquisador compreender como alunos e professores interagem na escola, inclusive
uma visão mais global acerca do estabelecimento, o que facilita a reflexão sobre as diferentes
formas de apropriação feitas pelos jovens das relações sociais que ali se desenvolvem.
2.3 Questionário
O questionário elaborado (APÊNDICE A) nos auxiliou a traçar um perfil e caracterizar
melhor o universo dos sujeitos da pesquisa ao conhecer suas opiniões, crenças, sentimentos,
interesses, expectativas, origem social e renda familiar mensal, bem como a relação com o
trabalho e com a escola, o que nos permitiu aproximação de suas vivências escolar e extraescolar.
O questionário elaborado foi composto por um número razoável de questões abertas,
fechadas e mistas, apresentadas por escrito aos respondentes. Tais respondentes foram os alunos
da turma na qual realizarei as observações em 2014. O questionário contou com a organização de
um bloco temático (APÊNDICE B), seguido das questões e dos alvos de cada questão que nos
auxiliou na estruturação desse instrumento de investigação. Desse modo, ele foi composto por 33
questões, sendo 17 fechadas, 11 mistas e 5 abertas. As perguntas foram divididas em cinco
tópicos, quais sejam: perfil do entrevistado, situação familiar, mídia e acesso à cultura, trabalho e
educação.
Segundo Gil (2008), uma característica positiva do questionário é a sua capacidade de
abranger um grande número de pessoas em pouco tempo. Ainda podemos citar o fato de que o
questionário garante o anonimato dos sujeitos que o respondem, o que pode conferir mais
liberdade na elaboração das respostas, uma vez que não se tem que preocupar com as possíveis
consequências de suas declarações.
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Enquanto técnica de pesquisa, o questionário também apresenta limitações. Sua maior
limitação é a não garantia de que os sujeitos o devolvam devidamente preenchido e, além disso,
as questões podem ser interpretadas de maneira errônea. As questões propostas podem ter
significados distintos para cada um dos respondentes e, uma vez que a aplicação do questionário
não pressupõe um contato maior entre o pesquisador e o respondente, as questões podem perder a
objetividade. Nesse caso, não é possível perguntar a cada entrevistado qual o sentido atribuído às
questões propostas. Consta ainda, entre as limitações, o fato de que os questionários têm que
apresentar poucas questões, pois é sabido que questionários muito extensos apresentam alta
probabilidade de não serem respondidos, ou de serem respondidos pela metade (GIL, 2008).
Na primeira semana do mês de dezembro de 2014, quando os adolescentes já estavam às
vésperas de entrar de férias, a maioria dos professores já havia terminado o conteúdo e alguns
poucos ainda aplicavam as avaliações finais. Após conversa anterior com os professores, foi
realizada a aplicação do questionário na turma do 1º ano do Ensino Médio. O professor, vicediretor da escola, deixou-me à vontade para que eu utilizasse o tempo necessário de sua aula.
Era uma semana mais tranquila, em que a escola realizava jogos e dinâmicas para
finalizar o ano letivo, o que em muito nos ajudou, pois não tivemos dificuldades em agendar com
os professores a aplicação dos questionários. Em virtude disso, muitos alunos já não estavam
mais indo à aula, fato que explica o número de faltas na turma.
Após a distribuição do questionário, líamos com os jovens os esclarecimentos e
explicávamos superficialmente cada questão, no intuito de sanar as possíveis dúvidas que
pudessem ocorrer. Em seguida, dávamos início à aplicação do questionário, informando aos
respondentes sobre o horário de início da mesma e nos colocando à disposição para maiores
esclarecimentos. Essa turma é composta por 33 alunos: 17 meninos e 16 meninas. Dez alunos
estavam ausentes e dos 23 presentes, três se recusaram a participar.
Um dos jovens que não quis responder ao questionário é o que se mostra mais arredio e
desconfiado. Em todas as aulas observadas, é o que se mostra mais distante com relação aos
professores e às disciplinas. Os outros dois que não responderam são aparentemente
influenciados por aquele.
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Com relação às meninas, prontamente quiseram responder o questionário, e não tiveram
muitas dificuldades em fazer isso. Todas demonstraram interesse em colaborar com a pesquisa, e
algumas delas estabeleceram uma relação mais próxima de amizade comigo.
O tempo médio de preenchimento do questionário foi de 30 minutos, e fizemos
comentários orais sobre o número de questões e sobre a dificuldade das questões. A maioria disse
não ter encontrado dificuldades para responder, e a questão que gerou polêmica foi: “Você se
considera um jovem rural?” Três jovens responderam não ser da “roça”. No mais, não fizeram
outros comentários.
2.4 Entrevista
Uma das formas que complementariam as coletas de dados seria a entrevista. A entrevista
é definida por Haguette (1997, p. 86) como um “processo de interação social entre duas pessoas,
na qual uma delas, o entrevistador, tem por objetivo a obtenção de informações por parte do
outro, o entrevistado”.
A entrevista como coleta de dados sobre um determinado tema científico é a técnica mais
utilizada no processo de trabalho de campo. Através dela os pesquisadores buscam obter
informações, ou seja, coletar dados objetivos e subjetivos. Os dados objetivos podem ser obtidos
também através de fontes secundárias, tais como censos, estatísticas, etc. Já os dados subjetivos
só poderão ser obtidos por meio da entrevista, pois se relacionam com os valores, atitudes e
opiniões dos sujeitos entrevistados.
A preparação da entrevista é uma das etapas mais importantes da pesquisa. Por isso requer
tempo e exige alguns cuidados, entre os quais se destacam: o planejamento da entrevista, que
deve ter em vista o objetivo a ser alcançado; a escolha do entrevistado, que deve ser alguém que
tenha familiaridade com o tema pesquisado; a oportunidade da entrevista, ou seja, a
disponibilidade do entrevistado em fornecer a entrevista que deverá ser marcada com
antecedência para que o pesquisador se assegure de que será recebido; as condições favoráveis,
que possam garantir ao entrevistado o segredo de suas confidências e de sua identidade; e, por
fim, a preparação específica, que consiste em organizar o roteiro ou formulário com as questões
importantes (LAKATOS, MARCONI, 1996).
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As entrevistas semiestruturadas combinam perguntas abertas e fechadas, nas quais o
informante tem a possibilidade de discorrer sobre o tema proposto. O pesquisador deve seguir um
conjunto de questões previamente definidas, mas ele o faz em um contexto muito semelhante ao
de uma conversa informal. O entrevistador deve ficar atento para dirigir, no momento que achar
oportuno, a discussão para o assunto que o interessa, fazendo perguntas adicionais para elucidar
questões que não ficaram claras ou ajudar a recompor o contexto da entrevista, caso o informante
tenha “fugido” ao tema ou tenha dificuldades com ele. Esse tipo de entrevista é muito utilizado
quando se deseja delimitar o volume das informações, obtendo, assim, um direcionamento maior
para o tema, intervindo a fim de que os objetivos sejam alcançados. (LAKATOS, MARCONI,
1996).
Dos jovens investigados, todos da classe foram convidados para a entrevista, no entanto
realizamos entrevistas individuais com 12 jovens que aceitaram participar, sendo 6 meninas e 6
meninos; na segunda rodada uma menina tinha deixado o distrito para morar em São Paulo. Para
conseguir um maior número de jovens do sexo masculino com o objetivo de tornar o número de
entrevistados entre os sexos mais igualitários, o pesquisador precisou insistir muito no convite
aos rapazes, pois parte deles mostrou não apreciar muito participar de entrevistas. Os nomes
utilizados na pesquisa são fictícios para melhor resguardar os sujeitos investigados.
A entrevista semiestruturada é aquela direcionada por um roteiro previamente estabelecido,
composto por questões abertas. O roteiro, mesmo que elaborado com antecedência, permite uma
organização flexível, o que dá ao pesquisador a possibilidade de ampliar os questionamentos à
medida que o entrevistado oferece informações, e a este último a oportunidade de se expressar
com certa liberdade sobre os temas indicados. Assim, com essa modalidade de entrevista
assumimos um papel menos diretivo na busca de um diálogo aberto e com a intenção de entender
de que perspectiva ele fala, e de fazer emergir aspectos significativos sobre o tema da pesquisa.
2.5 Procedimentos analíticos adotados
Como procedimento de tratamento dos dados, julgamos ser mais adequado iniciar a
análise pelo questionário. Como já foi mencionado anteriormente, o questionário foi aplicado a
20 jovens e continha 33 questões. O “tópico-guia” foi construído na forma de uma tabela com
três colunas: uma com os temas que seriam relevantes para a investigação; outra com as
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perguntas que trariam à tona o tema; e uma terceira com os objetivos de cada pergunta (os quais
se encontram no Apêndice A). Os temas ou “bloco temáticos” abordados no questionário foram:
perfil do entrevistado, situação familiar, mídia e acesso à cultura, lazer, trabalho e educação.
A elaboração do “tópico-guia” não só favoreceu a explicitação dos objetivos de cada
pergunta, evitando perguntas desnecessárias, como também foi fundamental para estabelecer as
categorias de análise.
Optamos por começar com a exploração dos dados do questionário para conhecer de
forma geral a sala e caracterizar melhor quem são esses alunos observados no estabelecimento no
contexto da sala de aula. Destarte, para tornar mais clara a discussão sobre os dados, utilizaremos
os dados relativos ao questionário como disparador e, ao mesmo tempo, contextualizador.
Contudo, serão as categorias escolhidas para análise (ver capítulo 4) que orientarão a
escolha dos dados que serão tratados mais detalhadamente. Porém, trabalhamos com diferentes
planos de análise do mais geral para o mais específico, pois, após o desenvolvimento das
categorias de análise mais totalizantes, buscamos compreender o impacto da escolarização nas
biografias individuais do sujeito (item percursos biográficos).
Para a elaboração e análise das entrevistas foram construídos “tópicos-guias” (apêndices)
da mesma maneira que o do questionário, mas adequado ao novo instrumento. Assim, as
entrevistas individuais versaram sobre os temas: caracterização social do entrevistado, escola e
sentidos da escolarização, escolarização e planos futuros, escola e relações sociais, trajetórias e
aprovações, escola e prática pedagógica, escola e conteúdo ministrado, avaliação dos professores,
escola e sentimentos.
Assim, as entrevistas individuais foram utilizadas para observar o impacto do processo de
escolarização nos sujeitos e, ao mesmo tempo, ajudar a visualizar os pontos de convergências ou
não, ambiguidades e dissonâncias. Dessa maneira, buscamos um olhar mais atento sobre o jovem
frente à escola e suas expectativas juvenis. A seguir, no próximo capítulo, procuramos fazer uma
caracterização da escola para situar o contexto dos alunos investigados.
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CAPÍTULO 3: CONHECENDO A ESCOLA PESQUISADA

Embora procuremos realizar um trabalho para além do contexto escolar, foi possível
constatar que, na escola, esses sujeitos investigados – jovens rurais do Ensino Médio – tecem
suas relações sociais, estabelecem relações com a moda, a mídia, os estudos profissionalizantes,
sofrem influência dos outros (indivíduos e grupos), namoram, criam expectativas de futuro
relacionadas ao trabalho e aos estudos. Assim, com intuito de descrever melhor o contexto em
que se inserem esses jovens, partirmos para uma descrição da escola investigada, o que permite
perceber melhor aspectos do funcionamento escolar e das dinâmicas relacionais ali tecidas.
3.1 Caracterização da escola
Conforme já mencionado, a escola tomada como base empírica para balizar esta pesquisa
se situa em Rio das Mortes, distrito de São João del-Rei, Minas Gerais. Não existe uma definição
inequívoca de quando tenha sido fundada; há apenas relatos de diversas datas possíveis. Também
não foram encontrados registros referentes à escola Estadual Evandro Ávila, nem na própria
escola, tampouco na Superintendência Regional de Ensino (SRE) ou mesmo na Prefeitura
Municipal de São João del-Rei. Diante disso, todas as informações foram materializadas através
do Projeto Político Pedagógico da Escola, internet, documentos e escritos produzidos através da
história oral. Assim, foi utilizado esses recursos para dar suporte ao contexto apresentado.
O distrito existe desde o início do século XVIII, tendo em vista os relatos de quando os
bandeirantes passaram por lá, com o intuito de povoar o Brasil. A princípio, o nome do distrito
era Santo Antônio do Rio das Mortes, denominação que foi modificada para Rio das Mortes em
1938. Historiadores encontraram registros a respeito da Ordem de Santo Antônio, com data de
1722, o que parece evidenciar também a existência da capela. A partir da construção de vilas e da
capela às margens dos rios, originou-se a comunidade. A capela, erguida à beira do Rio das
Mortes, era antigamente chamada Passagem Santo Antônio e atualmente é denominada Igreja
Velha.
Rio das Mortes foi o nome dado ao distrito baseado no rio que corta os intermédios do
mesmo. Entretanto, existem outras histórias a respeito do nome desse rio. Uma delas está atrelada
às lutas da Guerra dos Emboabas, essa foi uma guerra civil travada pelo direito de explorar
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jazidas de ouro que tinham sido recém-descobertas na região de Minas Gerais. Os antigos
contavam que, devido à luta, os corpos eram lançados ao rio e, consequentemente, suas águas
adquiriam uma cor avermelhada; por isso, Rio das Mortes. Surge outra versão, publicada pelo
jornal Correio do Município entre 25 de novembro e 10 de dezembro de 1998, segundo a qual
antes mesmo de tudo isso ocorrer o rio já tinha esse nome, devido ao fato de homens que
tentaram atravessá-lo nadando terem morrido, e também porque ali eram jogados indivíduos que
se mataram em brigas ocasionadas pela disputa pela distribuição dos índios trazidos do sertão.
Tratando-se do fato mencionado acima, mas que se sugere ter ocorrido no ano 1709, fala-se ainda
de uma luta sangrenta nos primórdios da ocupação do território, entre os sertanistas e tribos, o
que deu origem à denominação de Rio das Mortes. Com relação à economia da época, esta se
fundamentava em torno de uma pequena produção agrícola e na recepção dos viajantes advindos
de Diamantina, que ali ficavam de passagem. Fazendeiros, escravos, viajantes e os próprios
moradores da época viviam em busca das minas de ouro e diamantes.
De acordo com registros da escola, em 10 de outubro de 1947 o senhor José Ernesto
Braga e sua esposa, D. Geralda Neves Braga, doaram um terreno com 10.000 m², cuja finalidade
era a construção do prédio da Escola Rural do Rio das Mortes. A inauguração do prédio se deu no
início de 1949, e o prédio continha somente duas salas de aula. Inicialmente, a escola se chamava
Escolas Combinadas Gaspar Dutram, mas essa denominação não era oficial.
Com o passar do tempo, em 11 de outubro 1969, o nome foi modificado para Escolas
Reunidas do Rio das Mortes. Por fim, foi substituído novamente, em 9 de setembro de 1985, pela
denominação de Escola Estadual Evandro Ávila, que permanece até os dias de hoje. Em relação
ao prédio escolar, este passou por diversas reformas, que se deram nas seguintes datas: em 1977
e, em seguida, em 1997, 2004/2005, 2006, 2007/2008 e 2010.
Se, por um lado, em primeira instância (1977), foram entregues ampliações e a reforma da
escola, em 22 de abril de 1996 foi efetuado pela Secretaria de Estado de Educação de Minas
Gerais um repasse de recurso financeiro com a finalidade de executar obras de adequação da rede
física. Esse recurso foi aplicado na reforma do primeiro prédio, na construção do muro ao redor
da escola, bem como a do segundo prédio. O término das obras se deu em fevereiro de 1998. Já
em 1999, por meio de recursos próprios e esforços da comunidade escolar, foi construída a
quadra esportiva. Por fim, houve novas reformas em 2004/2005 realizadas pelo governo mineiro,
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que dotou a escola de uma quadra esportiva coberta, seguida de outras modificações. Entre 2007
e 2008 foram construídos cozinha e refeitório.
O prédio atual é composto de onze salas de aula, laboratório de ciência e de informática,
sala de multimídia, biblioteca, banheiros feminino e masculino, sala para professores, sala de
supervisão, diretoria, secretaria, uma cozinha com refeitório, quadra poliesportiva coberta e
iluminada e área verde. Na biblioteca, existem os mais variados exemplares de livros, dentre os
quais livros didáticos, literários, livros para formação de professores, “enciclopédias” e livros
paradidáticos de Filosofia. Os alunos têm acesso aos livros literários e podem levá-los para casa.
O laboratório possui computadores com acesso à internet.
Em relação aos trâmites burocráticos, em 7 de fevereiro de 1992 a escola passou a ser
autorizada pela Resolução de nº 6961 a ampliar seu funcionamento com as quatro últimas séries
do Ensino Fundamental. Já no ano 2000, implantou-se o Ensino Médio comum. Em 2006, foram
inseridas a fase introdutória do Ensino Fundamental de nove anos e a autorização de
funcionamento do projeto de Educação de Jovens e Adultos (EJA), nos níveis fundamental e
médio.
TABELA 1
Número de alunos por turma em 2015
Turma
Número de alunos
1º ano Fundamental
32
2º ano Fundamental
22
3º ano Fundamental
18
4º ano Fundamental
15
5º ano Fundamental
25
6º ano Fundamental
36
7º ano Fundamental
34
8º ano Fundamental
39
TA
24
9º ano Fundamental (turma I)
22
9º ano Fundamental (turma II)
22
1º ano Médio (turma I)
23
1º ano Médio (turma II)
23
2º ano Médio
29
3º ano Médio
35
EJA
24
Total
423
Fonte: Escola Evandro Ávila
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TABELA 2
Número de alunos por povoado
Povoado
Número de alunos
Goiabeiras
24
Canelas
23
Porteira da Várzea
5
25
Fazendas no entorno
Distância povoado-escola

Povoado
Distância
Goiabeiras
3
Canelas
5
Porteira da Várzea
8
Fazendas no entorno
Não definido
Fonte: Escola Evandro Ávila

De acordo com a Tabela 1, a escola possui ao todo 423 alunos, sendo que o Fundamental I
(1º ao 5º) comporta 112 alunos no período da tarde, o Fundamental II (6º ao 9) possui 177 alunos
com 1 turma pela tarde e 5 turmas pela manhã. O Ensino Médio conta com 4 turmas pela manhã,
com 110 alunos, e 1 turma noturna do EJA com 24 alunos. Há ainda uma turma de TA (Turma de
Aceleração), que tem como objetivo diminuir a distorção série-aluno, trabalhando com mais
conteúdos e projetos. Trata-se de uma progressão automática do 9º para o 1º ano.
A maioria dos alunos da escola pertence ao distrito de Rio das Mortes, mas boa parte dos
mesmos mora em outros povoados, conforme Tabela 2. A distância entre escola e povoados
também é variável.
Para que os jovens que habitam longe não fiquem prejudicados quanto ao trabalho
pedagógico e frente ao processo de construção do conhecimento, a escola adota a
complementação da carga horária com trabalhos, mesmo porque, segundo a legislação vigente,
são exigidos 200 dias letivos e o cumprimento de 833 horas e 20 minutos anuais de aulas. O
mesmo ocorre para os alunos que trabalham no período da tarde, pois a escola acredita que essa
atitude facilita a permanência desses sujeitos na escola.
O corpo de trabalhadores da escola totaliza 43 pessoas, contemplando professores
(efetivos e contratados), supervisores, coordenadores pedagógicos, assistentes técnicos em
educação básica (auxiliar de secretaria), secretárias, auxiliar de serviços de educação básica
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(cantineiras), assistentes técnicos de educação básica (parte financeira/contabilidade),
bibliotecárias, diretor e vice-diretores.
Com relação ao Projeto Político Pedagógico (PPP) da escola, que data de 2012, consta-se
que após iniciativa para reconstrução da proposta anteriormente existente, que foi baseado em
trabalho de pesquisa de campo que envolveu segmentos de escola e comunidade local, no final de
2010, o PPP foi sistematizado, subsidiando as crenças, atitudes e comprometimento da
comunidade escolar com o estabelecimento. Nesse sentido, a proposta buscou construir um
suporte para atuação da direção, pela sistematização do conteúdo de referência e pela definição
de diretrizes para a instituição. O desafio da escola para a construção de uma educação
democrática e de qualidade foi buscar subsídios para seus projetos educativos através de parcerias
com instituições públicas e privadas da região e apoio da SRE/SEE.
A filosofia fundamenta-se na concepção de que a educação é um direito universal, e dessa
forma cabe a todos os profissionais que atuam nessa unidade de ensino o compromisso com a
concretização desse direito. Além disso, o professor deve estimular o educando a descobrir, criar,
comparar, discutir, ampliar suas ideias e sua inserção na sociedade.
Para assegurar a todos o direito à educação, a escola acredita em programas e ações que
ultrapassem os muros da escola, implementando uma pedagogia de projetos que disponibilize
suporte para efetivação de trabalhos interdisciplinares, como uso de metodologias diferenciadas,
visando ao acolhimento das necessidades individuais e garantindo, assim, a redução dos índices
de repetência, progressão parcial e evasão.
A escola é pública e norteada por um PPP em consonância com as leis vigentes: LDB, lei
9394/ 96; 11.274/06; Estatuto da Criança e do Adolescente; Resolução do CME 002/98, 03/99 e
06/99; Diretrizes Nacionais para Educação Infantil; Educação de Jovens e Adultos (EJA); como
também a Resolução 2.197/2012, que trata da organização do Ensino Fundamental de nove anos.
De acordo com a resolução SEE nº 2.197, de 26 de outubro de 2012, que dispõe sobre a
organização e funcionamento do ensino nas escolas estaduais de Minas Gerais, a Escola Evandro
Ávila organiza sua estrutura curricular em: Ensino Fundamental com duração de nove anos,
estruturado em cinco anos iniciais e quatro finais, sendo os anos inicias organizados em ciclos:
ciclos de alfabetização (1º, 2º, 3º, 4º e 5º anos correspondem ao ciclo complementar de
alfabetização); intermediário (6º e 7º); ciclo de consolidação (8º e 9º); e o Ensino Médio, que
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regula com duração mínima de 3 anos, com progressão parcial em até 3 disciplinas. Já o Ensino
Médio EJA é um projeto ativo desde 2005. Para tanto, o Ensino Médio, etapa conclusiva da
educação básica, deve possibilitar ao educando o prosseguimento nos estudos nas universidades e
iniciação no trabalho.
Para avaliar os alunos, a escola utiliza conceitos do 1º ao 5º ano: A, atingiu com êxito; B,
atingiu satisfatoriamente; e C, não atingiu. O critério para avaliação dos anos finais do ensino
Fundamental, Médio e EJA é através de notas, sendo 20,00 pontos para 1º e 2º bimestres, e 30,00
para 3 e 4º bimestres, totalizando 100 pontos anuais. Para aprovação mínima é necessário que o
aluno tenha atingido 60% da pontuação distribuída, exceto EJA, que é 50%.
A escola participa de todas as avaliações externas oferecidas pelo governo: ADI,
SIMAVE, PROALFA (3º ano do Ensino Fundamental), PROEB (5º, 9º ano do Ensino
Fundamental), PAAE (6º ano do Ensino Fundamental ao 1º ano do Ensino Médio), PROVA
BRASIL (5º, 9º do Ensino Fundamental) e 3º ano do Ensino Médio, ENEM. A escola também
participa de vários concursos, como Redação, Olimpíada de Matemática, Soletrando, gincanas e
oferece uma homenagem simbólica para os alunos bem colocados nas provas.
Quanto ao atendimento diferenciado, a escola procura efetuar projetos como: “Enriquecer
para crescer”, no qual o objetivo primordial é reforçar o processo defasado de alfabetização de
alguns alunos; “Projeto monitoria”, realizado na sala de aula, conta com alunos previamente
selecionados sob acompanhamento de professores regentes como ação do Programa de
Intervenção Pedagógica (PIP).
Em conversas informais com professores e com o vice-diretor, foram citados outros
projetos que complementam a carga horária, como o “Projeto de aulas de artes”, em parceria com
o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), no qual os alunos têm aula
de artes pelo menos uma vez por semana, quando graduandos da Universidade Federal de São
João del-Rei ministram as aulas e permanecem na escola pelo menos dois dias por semana. Outro
projeto é da Secretaria de Educação e está relacionado aos temas transversais. Trata-se de uma
semana de apresentações na escola com algum tema escolhido para as atividades
interdisciplinares. Outro projeto que a Secretaria tenta implantar em 2015 é a participação dos
alunos em grêmios e conselho estudantil. A escola tem desenvolvido projetos como “Chá
literário”, que envolve língua portuguesa e literatura, e “Show de talentos”, que procura valorizar
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os talentos dos alunos, como tocar instrumentos, dançar, pintar e desenhar. Os alunos são
convidados a exporem suas habilidades artísticas para a escola e para a comunidade.
Com relação à participação da comunidade na escola, os pais e responsáveis são
obrigados a comparecerem na primeira reunião anual, nas assembleias gerais e no repasse do PIP.
O colegiado escolar, dentro de suas competências e aprimoramento (encontros de capacitação),
participa de processo de autoavaliação da escola. Essa autoavaliação analisa as práticas de gestão
de resultados organizacionais, a gestão participativa, pedagógica, de pessoal, de serviços de apoio
a recursos físicos e financeiros. A escola, além de promover a autoavaliação, participou em 2005
e 2006 do Prêmio Nacional de Referência em Gestão Escolar. Em 2007, ganhou o selo da
participação solidária, através da I Gincana Cultural e Solidária realizada naquele ano.
A integração da escola com a comunidade se dá de forma interativa, sempre
disponibilizando seu espaço físico e de pessoal para auxiliar eventos e outras atividades. A escola
adapta, na medida do possível, seu calendário escolar, a fim de possibilitar a participação dos
educandos em festas religiosas como Semana Santa, padroeiro Santo Antônio, São Cristóvão, São
Sebastião, Nossa Senhora do Rosário, grupo de congados e outros.
A escola também é convidada para participar de atividades locais como o aniversário do
posto policial, grupo dos movimentos culturais e artesanais da Associação dos Amigos e
Moradores dos Artesãos de Rio das Mortes (AAMAR), Associação de moradores da localidade,
Projeto Lixo e festas de homenagem aos filhos ilustres da comunidade.
No que se refere à posição no ranking das escolas de referência no estado de Minas
Gerais pelo Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) de 2009, a “Evandro Ávila”
ocupou a posição número 492 entre as escolas públicas mineiras, em uma lista que possui um
total de 3.497 posições. No ranking do Brasil2, ocupou a posição de número 2.645, em uma lista
com 31.782 escolas.
Com relação ao Ideb da escola3, em 2013 a instituição de ensino atingiu a meta nos anos
iniciais da rede estadual: atingiu 7,6, sendo que a meta era 5,2. Já em relação aos anos finais,

2

NEVES, Sandra Patrícia. Balanço das experiências escolares por alunos da escola pública do ensino
fundamental. 2013. 185 f. Dissertação (Mestrado em Processos Socioeducativos e práticas escolares) –
Departamento de Educação, Universidade Federal de São João del-Rei, São João del-Rei, 2013.
3
O Ideb é calculado com base no aprendizado dos alunos em Português e Matemática, por meio da Prova Brasil, e
no fluxo escolar (taxa de aprovação).
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também atingiu a meta estabelecida pelo governo (que era 4,5), mas não manteve a pontuação
anterior, que era 6,0, pois obteve 5,3, o que significa uma queda significativa. Comparando-se a
aprendizagem na escola Evandro Ávila, 68% é a proporção de alunos que aprenderam o
adequado na competência de leitura e interpretação de textos até o 5° ano.
Dos 24 alunos, 15 demonstraram o aprendizado adequado. Conforme dados do Ideb, 40%
é a proporção de alunos no país que aprenderam o adequado na competência de leitura e
interpretação

de

textos

até

o

5°

ano

na

rede

pública

de

ensino.

Dos 2.443.581 alunos, 973.915 demonstraram o aprendizado adequado.
Em Minas Gerais, 55% é a proporção de alunos que aprenderam o adequado na
competência de leitura e interpretação de textos até o 5° ano na rede pública de ensino.
Dos 265.917 alunos, 146.845 demonstraram o aprendizado adequado. Em São João del-Rei, 65%
é a proporção de alunos que aprenderam o adequado na competência de leitura e interpretação de
textos até o 5° ano na rede pública de ensino. Dos 822 alunos, 532 demonstraram o aprendizado
adequado. Com relação aos resultados do Enem, a escola obteve 57% de taxa de participação (16
participantes) com a seguinte pontuação: Ciências Humanas, 496 pontos; Ciências da Natureza,
469; Linguagens e Códigos, 481; Matemática, 534; e Redação, 565 pontos.
Com relação às transformações ocorridas no Ensino Médio mineiro e na escola, fez parte
do calendário escolar 2014 a implementação do Programa Reinventando o Ensino Médio. Ao
apresentar o projeto, a Secretaria de Estado de Educação assumiu o compromisso com a
permanente construção de um sistema de ensino atento às características da sociedade
contemporânea, crescentemente valorizado e com capacidade de estender-se a todas as escolas
públicas estaduais que oferecem Ensino Médio, no sentido de reconfigurar esse nível de ensino,
adequando-o às novas exigências da sociedade. O projeto ampliava a carga horária da formação,
seja a diurna, seja a noturna, para 3.000 horas. No turno diurno, a instituição do 6º horário
garantiria o cumprimento do total de horas nos 200 dias letivos. No noturno, a integralização do
percentual de crescimento de 2.500 para 3.000 horas era viabilizado através de atividades
extraclasse, e em parte decorrentes dos Conteúdos Interdisciplinares Aplicados.
O projeto Reinventando ancorava-se em três princípios fundamentais, os quais
circunscrevem a sua natureza: significação/identidade, empregabilidade e qualificação
acadêmica. O objetivo geral era que, através da reformulação curricular da rede pública de
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Ensino Médio em Minas Gerais, houvesse a criação de um ciclo de estudos com identidade
própria, que propiciasse, simultaneamente, melhores condições para o prosseguimento dos
estudos e mais instrumentos favorecedores da empregabilidade dos estudantes ao final de sua
formação nessa etapa de ensino. Ao se associar a políticas que contribuem para a ressignificação
da escola pública em Minas Gerais, o projeto assinalou que era importante o acesso ao
conhecimento como condição para o exercício da plena cidadania na sociedade contemporânea.
No entanto, o Reinventando o Ensino Médio não foi construído coletivamente em conjunto com
professores da rede estadual e com a comunidade escolar. Ou seja, foi um projeto criado em Belo
Horizonte e implantado sem nenhum debate democrático em sua elaboração (DINIZ, 2015).
Em 2015, o Reinventando deixou de existir. Foi publicada no Diário Oficial dos Poderes
do Estado uma resolução que estabelece os parâmetros para essa etapa de ensino a partir daquele
ano e, por consequência, suspende as atividades do programa. A Resolução 2.742/2015
estabelece que o Ensino Médio volte a ter carga horária anual de 833 horas e 20 minutos e uma
carga horária total de 2.500 horas.
A principal crítica em relação ao Reinventando foi apresentada pelos próprios professores
desde a implantação do programa. Os responsáveis por lecionar as disciplinas das áreas de
empregabilidade eram os professores das disciplinas regulares, como Biologia, Geografia,
Matemática, entre outras. Os docentes afirmam, contudo, que a Secretaria de Educação não
oferecia a devida capacitação para que eles assumissem essa função.
Outra grande crítica partiu dos prefeitos municipais e estava relacionada ao transporte dos
estudantes. São as prefeituras as responsáveis por gerenciar o transporte escolar, mas, com a
criação do sexto horário, a logística de transporte dos estudantes do Ensino Médio ficou
comprometida. Por parte dos diretores de escolas houve críticas em relação à adaptação da
estrutura física dos prédios para a implantação do programa. Eles argumentam que a Secretaria
implementou o projeto sem guarnecer as escolas com laboratórios e salas adequadas, para que o
aluno tivesse acesso ao conteúdo prático das áreas de empregabilidade. Além disso, os alunos
também reclamavam da falta de merenda escolar, uma vez que a escola não oferecia uma refeição
extra para aqueles que ficavam mais tempo em sala de aula.
O quadro de disciplinas da escola Evandro Ávila voltou ao normal no ano de 2015, após o
fim do projeto Reinventando o Ensino Médio, com as disciplinas como Português, Matemática,
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Biologia, Física, Química, Geografia, Artes, Filosofia, Sociologia e Inglês, deixando de existir a
disciplina Comunicação e Sociabilidade. Dos 33 alunos do 1º ano de 2014, três foram reprovados
e um transferido, estando a sala em 2015 com 29 alunos.
Com relação ao Ensino Médio mineiro em 2013, na última referência do Inep, a nota
desse nível na rede pública estadual mineira foi 3,6, não só abaixo da meta para Minas Gerais
(4,0) como, pior, abaixo da última nota (3,7), obtida em 2011, quando Minas havia atingido a
meta do período.
No Ensino Fundamental, o ensino público estadual alcançou a meta tanto para 5º, quanto
para o 9º, com notas 6,2 e 4,7 em metas 5,9 e 4,4, respectivamente. Um resultado que se
aproxima um pouco mais daquele encontrado na rede particular para o mesmo período (7,6 e 6,3
para metas 7,6 e 7,0, respectivamente). A rede privada de Minas Gerais ficou, no Ensino Médio,
com 5,8, abaixo da média (6,6) e também abaixo do alcançado em 2011 (6,1).
O governo de Minas tem, portanto, um grande desafio na educação: verificar se essa
queda foi ocasional ou se aponta para um declínio vicioso. Seja qual for o problema, será
necessário repensar as políticas educacionais para o Ensino Médio, uma vez que esse nível de
ensino tem sido um sobrevivente: sem recursos próprios, vem existindo das sobras do Ensino
Fundamental, não recebendo a devida atenção, tanto no que diz respeito às necessidades de
investimento quanto no que se refere à reflexão sobre seu papel na formação do estudante. As
exigências da modernidade, porém, fazem crescer a procura por esse nível de ensino e nos
obrigam a repensá-lo (DINIZ, 2015).
No próximo capítulo, discorremos sobre os jovens investigados e sua relação com a
escola, bem como suas experiências escolares e expectativas em relação ao futuro.
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CAPÍTULO 4 – A ESCOLARIZAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO
Antes de começar a discussão dos dados neste capítulo, recorreremos a alguns
esclarecimentos sobre o questionário. Este foi aplicado objetivando a coleta de indicadores que
permitissem traçar um perfil dos sujeitos pesquisados, e também a configuração do contexto em
que emergem os significados com relação à escola atribuídos por eles. Assim, obtivemos
informações mais amplas que caracterizaram os sujeitos do ponto de vista da inserção social e
econômica.
Isso torna seus resultados parciais, o que é uma das razões pelas quais o questionário
apenas aponta questões para uso exploratório, no sentido de levantar pistas que outras pesquisas
poderiam percorrer. Apesar disso, foi um bom exercício para ajudar a conhecer quem são esses
alunos para além do interior da escola, pois esse procedimento de investigação trouxe algumas
indicações de como os alunos constroem sua relação com as famílias, além de elucidar sobre o
acesso do jovem rural à cultura e ao lazer e sobre as relações que estabelecem com o trabalho.
Com relação às entrevistas, 12 alunos participaram na primeira rodada e 11 na segunda.
Nesta, a aluna Vanessa tinha se mudado para São Paulo. No total, as entrevistas foram realizadas
com seis meninas e seis meninos.
Na primeira rodada de entrevistas, tratou-se da caracterização social dos entrevistados, da
escola, o sentido da escolarização para os jovens e também os planos futuros. Na segunda, foi
tratado sobre a escola e as relações sociais estabelecidas, a trajetória de aprovações dos alunos, a
prática pedagógica, o desempenho escolar, o conteúdo ministrado, a avaliação dos professores e
os sentimentos dos jovens com relação à escola.
Nesta etapa do capítulo, passaremos à discussão dos dados do questionário a fim de
caracterizar os jovens, bem como contextualizá-los na sala de aula, e, em seguida, para
apresentação e análise das entrevistas no item intitulado Itinerários e experiências formativas dos
jovens rurais.
4.1 Caracterização dos sujeitos de pesquisa
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Nessa parte do texto, procuramos fazer uma caracterização socioeconômica dos alunos
investigados. Com o objetivo de compreender as condições de vida desses jovens rurais, fizemos
uma breve apresentação dos sujeitos, suas inserções familiares, etc.
O objetivo é compreender um pouco sobre que jovens rurais são esses e quais são seus
modos de vida, de maneira que essa pesquisa também ofereça informações que possam favorecer
o cotejamento com dados de jovens rurais de outros contextos sociais por outros pesquisadores
interessados no assunto.
Geralmente, o interesse pela escolarização dos jovens rurais envolve a busca de
compreensão do contexto rural na formação desses sujeitos. Assim, os interessados nesse assunto
querem saber como eles vivem, quais são os padrões de família ali vigentes atualmente, como são
travadas as relação dos membros da família com o trabalho e os efeitos desses elementos na
educação desses jovens. Foge aos objetivos deste trabalho aprofundar as condições de vida desses
jovens e de sua família; trata-se de uma breve apresentação com vistas a evitar que os sentidos da
escolarização sejam analisados de forma a colocar esses sujeitos num vácuo sociocultural.
Esses alunos que frequentam a escola Evandro Ávila chegam ao estabelecimento às 7h20
da manhã, a pé ou em ônibus escolar. Eles encontram os portões abertos e adentram a escola e
aguardam o início das aulas (7h30), conversando com os grupos de amigos no pátio da escola; o
clima escolar é descontraído, com relações sociais pouco conflituosas com o staff da escola.
Quanto à educação, a maioria dos estudantes entrou na escola entre quatro e cinco anos,
totalizando 76,5%, considerando as respostas de “4 anos, 5 anos, e 4 ou 5 anos”. A maioria dos
estudantes (70%) sempre ou quase sempre faz obrigações escolares, contra 30% que realizam as
tarefas de vez em quando. Houve duas respostas complementares nessa questão sobre a
realização das tarefas: um aluno alegou a “preguiça” como motivo para o não cumprimento da
obrigação; já outro declarou que deixa de fazer a tarefa quando tem dúvidas a respeito. Em um
dia letivo, a maioria dos estudantes (55,0%) realiza afazeres domésticos em uma hora ou menos.
Quando questionados sobre o motivo de irem à escola, 72% dos jovens responderam que
consideram importante para seu futuro profissional a frequência na escola. Em relação aos
conteúdos ministrados na escola, 47,8% acreditam haver um equilíbrio entre coisas úteis e
inúteis. Além das aulas regulares, os alunos demonstram interesse pela área de informática e
pelas atividades culturais. Porém, a maioria não participa de nenhum curso extracurricular.
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Convidados a refletirem sobre suas possíveis escolhas, 47,6% estudariam em uma escola pública
na cidade, 23,8% estudariam em uma escola privada na cidade e 28,6% continuariam estudando
na Escola Evandro Ávila.
Quanto às questões em relação ao perfil dos entrevistados, podemos concluir que a maioria
é do sexo feminino (70%). A idade predominante desses estudantes é de 16 anos, e a maioria
(65%) declara ser de cor parda e mora com os pais (75%).
Os dados do questionário mostram que o percentual de jovens que não se consideram
rurais é de 38,9%, por acreditarem que jovens são jovens, independentemente do lugar. Já 33,3%
desses jovens se consideram jovens rurais por morarem na área rural. Dos jovens que não se
consideram rurais por outros motivos, um deles alegou apenas que não se considera, mas se
identifica com a área rural; já o outro, não reside no campo.
Sobre mídia e acesso à cultura, a média de livros que os jovens possuem em casa, além
dos escolares, é inferior a vinte livros, na maioria das respostas. Não houve respostas superiores a
cem livros nem inferiores a um. Do ponto de vista do acesso às novas tecnologias de informação
e comunicação, foi possível perceber nos momentos das entrevistas e no trabalho de campo que a
televisão e a internet são as mídias mais utilizadas pelos jovens. Em boa parte das observações foi
possível notar que quase todos os jovens sempre estavam com o celular nas mãos em sala de aula,
embora a equipe de direção da escola tivesse proibido o uso dos celulares e iphones, por causa
dos excessos e da falta de atenção dos alunos nas disciplinas.
A presença de aparelhos celulares nas mãos dos jovens foi uma característica constante.
Como Silva e Pereira (2015), observamos que, similarmente aos jovens pesquisados por esses
autores, os jovens da escola rural investigada nesta dissertação também demonstram que esse
dispositivo tecnológico de comunicação é muito disseminado no cotidiano escolar, como uma
marca do ser jovem na sociedade atual, e por isso é impossível não associar a imagem dos jovens
ao uso dessas novas tecnologias.
A internet também é vista como forma de entretenimento, especialmente no que se refere
à rede social Facebook, para conversas, namoro, distração. Dos 12 alunos entrevistados, três
dizem fazer uso da internet para pesquisas escolares ou busca de informações ou curiosidades.
João, Laura e Vitória relatam que buscam informações na internet para pesquisas escolares.
Outros recursos midiáticos também se apresentam na fala dos jovens: Marina não tem conexão
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com a internet; às vezes acessa no celular, mas comenta que a conexão é muito ruim; o jovem
Pedro fala que no tempo livre gosta de visitar as redes sociais e de jogar jogos online; e Josiane
relata que gosta de ficar em casa “mexendo” no computador. Lucas declara que gosta de assistir
televisão. Dos jovens investigados, todos têm acesso à internet, embora Vitória e João não
tenham computador, sendo que Vitória utiliza o computador na casa da avó e João na escola.
Esses dados sobre os usos feitos por esses dispositivos midiáticos nos levam a refletir que
ter livros em casa e/ou acesso à internet não necessariamente significa o aumento do
conhecimento escolar e da cultura em geral. As mídias permitem inserir os jovens no mundo
tecnológico e proporcionam competências para uso geral das tecnologias, o que pode ser dirigido
para alvos culturais sem relação com o conhecimento valorizado pela escola.
O tempo médio que esses estudantes passam assistindo TV e utilizando o computador, em
um dia letivo, é superior a quatro horas em mais de 30% das respostas nos dois casos. Quando
interrogados acerca de suas opiniões sobre o quanto estudam em casa, 45% consideram
suficiente, 25% insuficiente, 20% gostariam de estudar mais e apenas 10% consideram mais que
o suficiente o tempo que passam estudando. Aos que responderam que gostariam de estudar mais
e aos que acham insuficiente o tempo de estudo, foi questionado o que lhes impede de estudar. As
respostas foram em proporções iguais (25%) para tempo gasto em utilização de computadores,
preguiça, falta de tempo e responsabilidades a cumprir, o que ocasiona em falta de tempo.
A vida dos jovens fora da escola no período em que cursam o Ensino Médio envolve
também o trabalho dentro do lar, ajudando os pais em alguma atividade em casa. Mas, de forma
geral, nos demais casos o tempo livre é ocupado com atividades desenvolvidas na própria
comunidade; embora esta não ofereça muitas opções, os jovens, todavia, buscam participar de
tudo que é oferecido.
Algumas declarações são muito comuns como as que dizem que, pela falta de opções, os
momentos livres são ocupados com a internet em redes sociais, jogos online, assistindo à
televisão, e também fazendo as tarefas escolares. Mas, além desses relatos, ainda fazem parte as
atividades intrínsecas ao mundo jovem nessa localidade, como o lazer, tal como aponta Marcos
em entrevista individual (EI): “No tempo livre gosto de jogar bola e jogar no computador”.
Afonso “gosto de futebol” e João gosta de “ler e às vezes sair com cachorro para passear”.
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Livros, sites na internet e revistas são o que eles mais citam como leitura realizada, mas
quando os jovens foram interrogados sobre quais jornais ou revistam leem, evocaram apenas
essas possibilidades: Veja, Toda Teen e revistas religiosas. Recortando outras atividades culturais
na vida desses jovens, podemos perceber que a vida deles é marcada por atividades que o próprio
distrito oferece, como os eventos organizados e passeios pela escola ou eventos tradicionais do
distrito.
Podemos perceber nos relatos dos jovens que a presença do espaço escolar é fortemente
utilizada pela população dessa localidade, mesmo em tempos extraescolares, como o acesso à
quadra poliesportiva, que pode ser utilizada com a autorização do diretor.
Durante a semana, o tempo, segundo os jovens, é destinado “da escola para casa, da casa
para escola”, mas, embora o distrito não ofereça grandes opções, os jovens aproveitavam as
oportunidades oferecidas pelo meio em que vivem. Porém, certos eventos locais mudam essa
rotina. No primeiro ano da pesquisa, por exemplo, foi possível presenciar uma passeata da escola
com todos os alunos nos arreadores de Rio das Mortes; a passeata se tratava de um pedido de
“Paz” da escola e da comunidade por causa da morte de um jovem nas proximidades da
instituição.
Mesmo no interior da escola, os alunos encontram um espaço de divertimento e prazer
juvenil. Nas observações da dinâmica escolar foi possível perceber isso em um grupo de meninos
que joga baralho nos intervalos das aulas e no recreio. Na sala de aula, foi possível observar
grupos de amizade e de sociabilidade, como alunos da frente, alunos do “fundão”, que brincam
coletivamente e fazem brincadeiras no grupo classe ou individual, falam da vida amorosa, sobre
futebol e assim por diante.
Para Dayrell (2002), a cultura para o jovem aparece longe dos olhares da família e da
escola e vai sendo constituída sobre um modo particular do mundo que o cerca. Ele ainda aponta
que é através de grupos que os jovens trocam experiências e vivem o universo de ser jovem.
A busca de atividade culturais fora do distrito também é uma prática comum a muitos
jovens, que procuram alternativas de música, bares e namoro fora do distrito ou em cidades
vizinhas. Em conversas com os jovens, foi possível perceber que eles gostam de frequentar as
festas em São João del-Rei, pois estas têm mais visibilidade entre eles, e também as festas
tradicionais nas cidades vizinhas.
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Em relação ao trabalho, 47,8% não estão trabalhando e 30,4% estão à procura de
emprego. Quando convidados a escolher as alternativas sobre as expectativas futuras, 68,4%
responderam que gostariam de conciliar universidade e trabalho. Somente um gostaria apenas de
trabalhar, o que corresponde a 5,3% das respostas válidas. Em outras opções, um estudante
gostaria de terminar os estudos e fazer um curso superior, enquanto outro gostaria de ser
independente e ter mais conhecimento.
Das famílias das quais os jovens são provenientes, observa-se a predominância de famílias
nucleares (vivem com o pai e a mãe). De modo geral, os alunos que participaram da pesquisa
integram famílias relativamente pequenas (4 a 7 membros), sendo a grande maioria composta de
pais e dois filhos e com residência na área rural, na casa dos pais ou avós, possuem entre 15 e 17
anos, não alcançaram a maioridade e todos moram com família, sendo que nenhum jovem é
casado.
A análise da situação familiar dos entrevistados apresenta que apenas 10% das famílias
dos estudantes não moram em casa própria, e pouco mais da metade deles (55,6%) possui terras.
O grau de escolaridade dos pais ou responsáveis é predominantemente o 1ºgrau completo e
somente em um caso o pai possui curso superior completo. Já o grau de escolaridade das mães
tem uma média de 28,6% em cada um dos níveis seguintes: 1ºgrau incompleto, 1ºgrau completo e
2ºgrau completo. Duas mães possuem curso superior completo.
A renda da família dos entrevistados, considerando que todos trabalham, não é superior a
três salários mínimos, predominantemente (81,8% das respostas válidas). Vale ressaltar que em
nenhuma das respostas válidas a renda familiar foi acima de 6 salários mínimos.
É possível observar na questão “Qual a profissão da sua mãe ou responsável, explique”,
que nove categorias foram listadas pelos entrevistados, sendo que, da totalidade de mães que
trabalham fora, 21,4% trabalham como empregadas domésticas, outras 21,4% são donas de casa.
Também foram citadas uma mãe ajudante de viveiro e outra cozinheira. Na questão “Qual a
profissão do seu pai ou responsável, explique”, foram listadas onze categorias, sendo que a
“aposentado” obteve o maior número de respostas (21,4%). Quanto às atividades exercidas pelos
pais, elas são mais diversificadas, como pedreiro, aposentado, agricultor e serviços rurais.
A família de Laura é a única que garante um horário de estudo para cursos extraescolares
para melhor desempenho escolar e profissional da aluna; ela faz cursos no SENAI, aulas
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particulares e aulas de redação. No entanto, Lucas e Afonso também já fizeram curso extraescolar
no SENAI e têm interesse em fazer outros.
Nesse contexto, é importante destacar que mesmo os jovens que buscam uma maior
escolaridade a partir do ensino técnico/profissionalizante em São João del-Rei continuam vivendo
em Rio das Mortes, mantendo uma relação com a família e com o meio rural onde vivem.
Pode-se observar que os estudos desses jovens, para suas famílias, são de grande
importância para a garantia de um futuro melhor. E o incentivo dos pais aos estudos é unânime na
pesquisa. Conclui-se também que a participação em reuniões e auxílio nos estudos são atitudes
recorrentes entre os pais desses jovens.
Outra questão a se considerar é o acesso dos jovens à escola, tendo em vista que cada
pessoa possui uma necessidade particular e nem todos têm carro ou moto, e o deslocamento
através de transporte coletivo se torna muito importante, pois influencia diretamente a qualidade
de vida das pessoas.
Nas áreas rurais, principalmente, o transporte coletivo rural é importante para muitos dos
que moram ou trabalham fora de Rio das Mortes, sendo que para algumas famílias é o único meio
que dispõem para ir e vir.
Em Rio das Mortes, esse deslocamento é feito por uma empresa de ônibus urbano, que
dispõe algumas unidades de sua frota especificamente para esse fim, sendo que alguns veículos
fazem a rota direta entre São João del-Rei e Rio das Mortes; a mesma empresa também dispõe de
ônibus que circulam pelas redondezas de São Sebastião da Vitória, Goiabeiras e afins, e depois
circulam dentro do distrito de Rio das Mortes. Esses ônibus têm horários específicos, e não
circulam a todo o momento, de hora em hora – durante a semana o ônibus circula entre 6 h e 22
h. Aos fins de semana, até o fim da tarde.
No caso dos alunos da escola Evandro Ávila, embora a frequência de ônibus não seja a
mesma de São João del-Rei, isso não impede a frequência escolar: muitos alunos fazem o trajeto
a pé por se tratar de distâncias curtas, e para as distâncias maiores dos povoados existe transporte
gratuito da prefeitura para os alunos.
Em muitas partes do país, as empresas de transporte enfrentam muitas limitações para
atender a população rural, sendo a principal delas a estrutura das estradas, pois em sua maioria
são precárias e desgastam bastante o veículo; no entanto, o trecho São João del-Rei – Rio das
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Mortes é asfaltado, por ser tratar de uma rodovia. Desse modo, é possível perceber que os jovens
de Rio das Mortes não estão necessariamente isolados física e espacialmente e que suas
trajetórias de vida se dão entre o mundo rural e o urbano, e eles vivem e são influenciados por
valores dos dois universos culturais.
A distância das moradias dos entrevistados até a cidade de São João del-Rei é entre dez e
quatorze quilômetros, considerando as respostas válidas dos estudantes. Quando são convidados a
fazerem projeção do futuro, a maioria dos jovens (83,3%) pretende estudar mais e fazer curso
superior.
As maiores dificuldades do jovem rural, identificadas pelos entrevistados, são as estradas
e transportes nas áreas rurais, seguidas de acesso ao atendimento de saúde próximo de suas
residências e ao lazer.
Pelo exposto até aqui, consideramos importante a explicitação dos dados do questionário
para o conhecimento geral dos jovens da pesquisa, e dedicaremos esta etapa do capítulo às
entrevistas desenvolvidas, que procuram ir além dos dados do questionário, na tentativa de chegar
mais próximo da compreensão das formas pelas quais os jovens falam de suas experiências
escolares.
As discussões realizadas a seguir estão organizadas da seguinte forma: itinerários e
experiências formativas dos jovens; relação dos adolescentes entre si e com os professores;
relação dos adolescentes com o as exigências escolares; e, fechando o capítulo, os sentidos dos
jovens acerca de suas experiências escolares e expectativas de futuro.
4.2 Itinerários e experiências formativas dos jovens rurais
Nesta unidade estão os dados que serão analisados no sentido de compreender quais
foram as experiências mais significativas dos jovens rurais, quais contribuíram para a sua
formação, a relação deles com a escola, com os professores, dos sentimentos envolvidos nesse
percurso, da relação com os outros alunos, da relação com o conhecimento, do significado de
chegar ao Ensino Médio e suas expectativas em relação ao futuro.
Para entendermos essa relação de sentidos atribuídos pelos jovens à experiência escolar
no Ensino Médio, partimos do princípio, exposto por Schlickmann (2014), de que a escola é uma
grande fonte de socialização, entendida como um processo contínuo de formação e preparo dos
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sujeitos para a vida em sociedade.

Os jovens que frequentam a escola Evandro Ávila se

encontram nesse espaço e nessa relação com o outro, com ensino do conteúdo em sala de aula, e
estão envolvidos nos múltiplos papéis que a escola propícia para a vida de cada um.
Caeirão (2008) aponta que os sentidos e significados que os jovens atribuem à escola são
diversos e, embora a função primeira da escola seja ensinar, podemos refletir que as
aprendizagens advindas dos relacionamentos se intensificam no decorrer da escolaridade, dando
sentido e incentivando as aprendizagens curriculares.
As experiências escolares desses alunos de Ensino Médio se apoiam em um forte
sentimento de amizade dentro da escola, e a relação com os estudos tem uma perspectiva de
continuidade e ingresso nas universidades; concomitantemente, os jovens almejam que o estudo
possibilite uma boa qualificação para o mundo do trabalho e melhoria das condições de vida.
Nesse processo, nem sempre os jovens se identificam com os outros e com os conteúdos da
mesma forma, sendo que muitos enfrentam dificuldades para compreender as responsabilidades,
deveres e afazeres do universo escolar.
Os jovens consideram que as experiências que vivenciam na escola com determinados
professores se dá pela simples exposição de conceitos e conteúdos. Eles falam sobre a
necessidade de uma relação de aproximação e amizade com os professores e de aulas mais
dinâmicas.
Para Reis (2012), os alunos compreendem a atividade de estudar determinadas disciplinas,
levando em consideração a práticas de alguns professores sem conexão do conteúdo com a
realidade, como promotoras de uma realidade vivida pelos jovens de que para aprender basta
estar presente nas aulas e ouvir os professores.
No entanto, segundo os estudos de Ribeiro (2013), os interesses demonstrados por certas
disciplinas ou professores podem estar relacionados com os interesses pessoais, com a relação
que estabelecem entre os saberes dessas disciplinas e com a sua utilidade prática no cotidiano, ou
com a importância que poderão ter futuramente.
Na perspectiva de Schlickmann (2014), os estudantes, através dos conhecimentos
propiciados pela escola, são cada qual à sua maneira, capazes de se identificar ou não com as
exigências da escola. Isso demonstra também que cada experiência seja construída dependo do
tipo de processo constituído no contexto vivenciado por cada um.
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Ainda segundo Schlickmann (2014), um dos grandes desafios para a instituição escolar é
propiciar o diálogo entre as experiências dos jovens estudantes e os saberes escolares. Embora
alguns estudantes investigados citem não gostar e/ou se identificar com determinado conteúdo, os
jovens não transmitem a ideia de que estão na escola por obrigação, mas, sim, em vista de suas
perspectivas de futuro, e ainda destacam a importância dos estudos para ser “alguém na vida”.
Para Ribeiro (2013), durante o processo de escolarização os jovens vão adquirindo um
grande número de experiências escolares sobre as quais vão definindo as formas como gerem as
dinâmicas escolares, e eles vão construindo seu processo de aprendizagem, vivenciando
momentos distintos, tanto positivos como negativos. A escola, portanto, assume diferentes
significados e terá um papel central de acordo com as vivências escolares de cada um.
4.2.1 Relação dos adolescentes entre si e com os professores
Quando os jovens falaram de seus itinerários formativos, os assuntos mais recorrentes
foram: os professores com os quais eles se relacionavam positivamente; os conteúdos das
disciplinas; as situações de “pagar mico” (vexames) diante de colegas; ou ainda transgressões de
normas escolares pelos alunos e suas consequências (punições, por exemplo). Eles ressaltaram
também a importância da escola para as aprendizagens, coexistindo com formação de amigos e
de convívio entre os grupos, como elucida um trecho do diário de campo, relativo à observação
da sala de aula do dia 27/10/2014.
[Pesq.] Intervalo de uma aula para outra e os jovens, enquanto esperam a entrada do
próximo professor na classe, juntam-se em alguns grupos e conversam sobre esportes.
Alguns meninos conversam sobre os jogos que aconteceram no domingo. As meninas
escutam música no celular e conversam sobre as festas.

Marina, em entrevista individual, fala sobre sua classe, deixando claro que ela sabe
qual é a referência de julgamento da classe ideal, como aquela na qual os alunos falam e
interagem pouco durante as aulas. A partir desse referencial, ela destaca que os alunos de
sua turma conversam e interagem muito, mesmo durante as aulas, o que para ela não
impede a classe de ter um bom rendimento e que ela se sinta bem lá.

Pesquisadora: Fale-me um pouco de sua classe neste ano.

60

Marina: Ah, esse ano é uma bagunça danada.
Pesquisadora: Como ela é?
Marina: O rendimento é bom, mas a falação... Tem muita conversa.
Pesquisadora: Como você se sente nela?
Marina: Normal, eu interajo com todo mundo.

Os jovens demonstram que se relacionam bem uns com os outros, embora coexista uma
aproximação maior com certos colegas. Existe um clima amistoso e de diálogo, mesmo que
situações conflitantes também estejam presentes nessa relação no cotidiano escolar.
Os jovens também disseram ter experiências mais significativas e marcantes com
determinados professores. As experiências lembradas são em sua maioria positivas, mas também
podem ser às vezes negativas, como, por exemplo, um professor “que pega muito no pé”. As
positivas referem-se ao professor que “sabe explicar bem”, que valoriza a participação em sala de
aula, que tem o material em dia e que abre espaço nas aulas para discussões. A maioria dos
jovens diz gostar das aulas do professor Carlos, que ministra os conteúdos de Filosofia e
Sociologia, embora não saibam diferenciar quando é uma disciplina e quando é outra; ainda
consideram as aulas mais dinâmicas e mais dialógicas, visto que o professor abre espaço para
conversas.
O nível de proximidade relacional é um elemento valorizado pelos alunos. As relações
mais abertas e dialógicas entre alunos e professores são destacadas por esses adolescentes ao
assumirem uma maior proximidade afetiva e/ou de amizade, atributos docentes que aparecem
ligados à habilidade do professor de escutar, de dar bons conselhos, ser um bom confidente,
como ilustra Laura (EI ocorrida em 04/11/ 2015): “O professor de filosofia e sociologia é o
mesmo e é excelente, por que ele conversa com toda a turma, então ele escuta o que nós
achamos”.
Ainda pensando sobre as relações entre alunos e professores, alguns jovens apontam
como problemático o fato de alguns professores tratarem de forma diferente os alunos. Para estes,
os professores têm certa implicância com os mais falantes e que se sentam no fundo da sala,
como ilustra Pedro (EI): “Às vezes vejo os alunos que são bons, os da frente, fazendo graça,
conversando e os de trás “levam ferro” os de trás não são santos. Mas quando (os de trás) estão
conversando eles assumem. Então eu acho errado isso e me sinto meio que injustiçado”.
Os jovens fundamentam a relação professor-aluno carregada de momentos conflituosos
pelos dois lados em interação: alguns professores tentam se impor, colocam os alunos fora da sala
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ou os levam para a diretoria quando desobedecem as ordens e normas estabelecidas; por sua vez,
diante desse tipo de situação, alguns alunos fazem mais bagunça, excedem-se e/ou não se abrem
ao diálogo. A impressão que fica para o observador é que os professores se sentem obrigados à
imposição da ordem na sala de aula quando os alunos excedem os limites definidos por aqueles
ou pela escola, como ilustra o jovem Pedro em (E.I).
Não vou dizer que sou santo, porque eu converso para caramba também. De vez em
quando .... Tive que ir para a sala do Lucrécio semana retrasada, que deu um problema
com a Vânia, eu estava rindo. Não vou falar que eu não atrapalho não, por que eu
atrapalho.

Para compreendermos os sentidos mais significativos da experiência escolar desses
alunos, consideramos importante entender os sentimentos dos mesmos com relação à escola. Para
isso, mostramos uma lista de sentimentos: alegria, ódio, felicidade, vergonha, dó, confiança,
raiva, aborrecimento, amor, tristeza medo, timidez e inveja e pedimos que falassem se um dia
sentiram isso e em qual situação. Os sentimentos despertados nos itinerários dos adolescentes
com a escola são referentes a experiências marcantes que eles tenham vivenciado uma vez ou
outra no ambiente escolar e um teor que transita para as individualidades, em que cada
adolescente pode se relacionar com sua vivência particular.
O sentimento alegria foi mais relacionado com as amizades, embora também associado à
conversa empática com o professor, uma boa aula, bons resultados da prova quando se esperava o
contrário e, mais que tudo, quando aprovado em todas as disciplinas e passando de ano. A
felicidade também foi relacionada ao convívio com os amigos e, em alguns casos, a uma boa
aula. Também o sentimento de confiança foi atribuído aos amigos e aos professores. O
sentimento vergonha foi relacionado às situações nas quais se “paga um mico” ou se leva um
tombo na frente dos colegas; também foi associado a situações de comunicação, como, por
exemplo, quando um jovem tímido ou que não domina o conhecimento de uma matéria é
chamado para responder uma questão ou fazer um exercício, e também em situações de
apresentações de trabalho.
Os sentimentos de raiva, ódio e tristeza não foram relacionados à escola nem aos colegas.
Isso nos mostra que o sentido desses adolescentes para com a escola é positivo e que eles se
sentem bem no ambiente escolar, apesar dos aspectos conflituosos que a relação pedagógica
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assume com certos professores. Já o sentimento aborrecimento é trazido por 72% dos jovens
como recorrente de conflitos com os professores, como elucida Luana em (E.I em 04/11/ 2015).
Pesquisadora: Aborrecimento?
Luana: Já.
Pesquisadora: Em que momento?
Luana: Professora que acha que ela está certa e a gente está errado.

O medo foi relacionado por alguns jovens com relação às notas das provas e com o
fracasso escolar, tal como relata Felipe e Pedro (EI ocorridas em novembro 2015) ao enfatizarem
o medo da reprovação. Diante da pergunta sobre que tipo de medo sentiram uma vez ou outra na
escola, suas respostas foram: “Já. Quando fiz estudos independentes fiquei com medo de tomar
“bomba” (Felipe, EI ocorrida em novembro 2015). Os estudos independentes são um plano de
estudo para o aluno que ainda não apresentou domínio de determinado tema. Ocorrem nas
primeiras semanas do ano letivo, como uma recuperação, e o aluno segue para progressão
parcial se não obtiver êxito. No caso de Pedro, o que ele temia era uma segunda reprovação
escolar.
Já. Como eu já tomei bomba e eu vi o pessoal indo, ai falei “nossa!” Ai foi na segunda
vez que repeti o oitavo. Eu passei em tudo e fiquei em matemática, em estudos
independentes. Ai eu estudei e estudei, mas estava com medo também. (Pedro E.I).

O amor, para a maioria dos jovens, estava relacionado aos amigos; e, em dois casos, ao
interesse por algum colega da escola, com vista a um relacionamento mais íntimo (namoro, por
exemplo). Para os jovens que já sentiram timidez, esse sentimento aconteceu em situação de
apresentação de trabalho e, no início do ano, quando chegaram à escola, como aponta Rodrigo
em entrevista individual.
Já senti vergonha e timidez, é ruim. Quando eu vim para cá. Eu não conhecia ninguém.
Ah Sei lá. Quando tem muita gente perto (Afonso E.I).

A inveja aparece na fala dos alunos quando um colega obtém nota maior do que o outro.
A fala de João ilustra isso, quando ele ressalta que “eu tenho inveja dos alunos que se saem
melhor em matemática do que eu”. Por outro lado, a dó foi atribuída aos professores que não
conseguem dar aulas direito devido à algazarra dos alunos e/ou a algum jovem que não conseguiu
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sair bem em alguma matéria. Lucas expressa que, nessa situação, gostaria de prestar atenção na
aula, mas a turma não deixa. Por isso, sente dó da professora de Biologia. Josiane ressalta que
alguns professores vivem isso mais do que outros.
Os demais alunos entrevistados não relacionaram o sentimento dó aos professores e
também a nenhuma outra situação vivenciada na escola.
Do que mais sentem falta no Ensino Médio são aulas mais dinâmicas, como fica evidente
na fala de Josiane em (E.I): “O jeito de ensinar na escola é relativo, existem professores
compromissados e outros nem tanto, eu acho que as aula tinham que ser mais dinâmicas e
práticas.” Os jovens também consideram que o jeito de ensinar na escola deveria mudar:
Ah! Eu acho que alguns professores não sabem explicar a matéria e deveriam interagir
mais com o aluno. Tipo conversar mais ou menos no estilo do aluno. (Marcos E.I).
Eu acho que deveria melhorar a qualidade de ensino, os livros didáticos, os literários,
aulas mais dinâmicas, porque ficar só no quadro e livro é bem cansativo né. As aulas
mais prática, de lazer, sair, mais dinâmica. (Vitória E.I).
Poderia ter mais aulas prática, por que eu acho mais fácil de aprender. (Afonso E.I).

4.2.2 Relação com o conhecimento e com as exigências escolares
Reis (2012) e Caeirão (2008) nos ajudam a compreender os sentidos e significados
atribuídos à escola ao enfatizar como os alunos lidam com os conhecimentos prescritos pela
instituição e as demais exigências escolares. Trata-se de uma abordagem que considera que, para
compreender essa relação de sentido, é necessário analisar como se opera a conexão entre sujeito
e saber, sua relação com o outro e com o mundo. Portanto, para esses autores, a relação com o
saber é construída a partir dos desafios com os quais os sujeitos se confrontam, dos encontros que
tiveram com os diferentes tipos de saberes e de determinadas atividades mediadas por outros
sujeitos para apropriação de tais saberes (REIS, 2012).
Em sua maioria, os jovens investigados dizem gostar de estudar, com exceção de apenas
dois casos, os jovens Afonso e Pedro, que apontam que não gostam de estudar, mas consideram
que é preciso. Em outros dois casos, os jovens Marcos e Felipe gostam de estudar, mas isso
depende da matéria. A jovem Vanessa gosta de estudar, porém afirma que não ter muito “jeito”
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para os estudos. Ela relata dificuldade na compreensão das matérias, como aponta em (E.I): “Eu
gosto de estudar mais não tenho muito jeito para isso, eu não consigo aprender as coisas muito
rápido”.
Todos os jovens fazem as tarefas escolares em casa e a maioria acredita que o
conhecimento oferecido pela escola pode ajudá-los a ficar em Rio das Mortes, como destaca
Josiane em entrevista individual: “Os conhecimentos oferecidos pela escola me ajudaria a ficar
em Rio das Mortes.” Apenas as jovens Luana e Vanessa relatam que o conhecimento
proporcionado pela escola não as ajudaria a ficar na comunidade: Vanessa afirma que “Não, acho
que não me ajudaria, eu to indo embora para São Paulo.” Já Luana declara que “O conhecimento
daqui não me ajuda, infelizmente, não”.
Os jovens investigados dizem que a escola Evandro Ávila é importante e necessária para
construção de um futuro melhor; essa visão é compartilhada por todos, como citam Afonso: “Eu
venho à escola para um futuro melhor”; e também Marcos: “Por que eu quero ter um futuro bom
pra mim”.
Das lembranças mais significativas na passagem do Ensino Fundamental para o Médio, o
que mais foi relatado pelos jovens são as amizades, perdidas ou conservadas.
Os jovens relatam que a maior mudança do Ensino Fundamental para o Médio são as
aulas mais teóricas e o aumento das disciplinas. Do que mais aprenderam e aproveitaram foram
as amizades, e algumas matérias, como citam Marina e Afonso em (E.I).
A maior mudança do Ensino Fundamental para o médio são as disciplinas e a disciplina
de Português é a que mais utilizo na vida hoje. (Marina E.I).
A principal mudança do Ensino Fundamental para o Ensino Médio foi o aumento de
disciplinas. Hoje em dia o que mais utilizo do que aprendi na escola é o convívio com
as pessoas e os conteúdos de português e matemática. (Afonso E.I).

Os estudantes também afirmam que a escola ajuda a preparar para o mercado de trabalho
e que estudar nos dias de hoje é “tudo”. Para os jovens, a escola é um espaço de convívio e
aprendizagem. O conhecimento, no entanto, não tem mesmo significado para os jovens, pois
enquanto alguns buscam conhecimento para continuar estudando, outros o fazem para possuir
melhor colocação no mercado de trabalho, como aponta Marina, que pretende cursar odontologia
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e começar a trabalhar quando for necessário. Já João pretende começar a trabalhar assim que
terminar o Ensino Médio e fazer curso técnico até conseguir o ingresso em alguma universidade.
Mas também a maioria dos estudantes que frequentam o Ensino Médio busca a inserção no
ensino superior.
Por agora eu tenho, quero tentar o ENEM e com minha nota tenta cursar psicologia.
(Josiane E.I)
Tipo, eu quero fazer faculdade, por que ano quem vem eu vou fazer a
prova do IMI (Laura E.I).

Outros jovens expressam o respeito do sentido da escola e se referem ao conhecimento
adquirido como necessário para o trabalho futuro. Na maioria dos casos, os jovens afirmam
gostar de estudar. No entanto, muitos ressaltam que a escola é importante por causa do convívio
com os colegas e o conhecimento relacionado a ser alguém na vida. João ressalta a importância
de ir à escola para aprender.
Ah porque eu gosto. Não é por que ninguém me obriga... é por que eu realmente gosto.
Por que estou afim de aprender e que isso vai fazer diferença. (João E.I).

Contudo, uma jovem relata que o conteúdo estudado na escola às vezes é fraco e será
determinante na concorrência por vagas nas universidades. Ciente disso, grande parte dos jovens
reivindica aulas mais dinâmicas e conteúdos complementares:
Em relação a mudança na forma de ensinar da escola acredito que é preciso mudar, o
ensino é muito fraco e acredito que se fosse em outra escola com certeza eu ia ser
reprovada. As aulas deveriam ser mais dinâmicas, por que muita teoria cansa os
alunos.(Luana E.I).

Como na pesquisa de Caeirão (2008), os jovens investigados para esta dissertação
consideram significativo entender para que servem as matérias estudadas, pois nem sempre
sabem qual é sua aplicabilidade. Os jovens têm várias expectativas em relação ao Ensino Médio,
mas foi possível observar certo desânimo em relação às avaliações escolares. Nesses momentos,
foi possível observar jovens com muita alegria por terem saído bem nas provas, mas há
momentos de tensão na espera da nota, de uma média e do resultado final.
Os eventos e atividades que integram várias disciplinas e extrapolam os limites da sala de
aula despertam mais a atenção dos alunos do que os conteúdos mais tradicionais, mais

66

especificamente escolares. Em um desses eventos, para descoberta de talentos dos alunos, há um
momento do dia destinado a isso no cronograma da escola, quando os professores, em conversas
com os alunos, descobrem outras particularidades da vida dos jovens, como talentos para
desenho, música, esporte ou alguma outra coisa que o aluno faça de interessante. E o desenrolar
desse projeto tem sua culminância com exposições e apresentações dos alunos sobre aquilo que
gostam de fazer.
De diferentes formas, os jovens apresentam o não aprendizado de determinado conteúdo
como uma insuficiência na formação. Além disso, a dificuldade de compreensão de certas
disciplinas (sobretudo de ciências exatas) e a pouca ou falta de explicação pelo docente são
desencadeadores de um sentimento de que a escola não oferece tudo o que é necessário para o
sucesso escolar, como aponta uma jovem:
O professor mais falta do que vêm na aula e prejudica bastante por que a gente não
entende muito a matéria, quando for vestibular ou Enem a gente não vai saber direito. Eu
não gosto de exatas, então não gosto da matéria (Josiane E.I).

Quando apresentam exemplos de bons professores, os jovens fazem referência a práticas
docentes que, segundo pensam, refletem domínio do conteúdo e um visível comprometimento
com o aprendizado do aluno:
O professor de português é muito bom, muito compromissado, muito responsável, ele
explica da melhor maneira possível (Josiane E.I).
É o melhor que já tive, especialmente por explicar bem a matéria (Afonso E.I).

Contudo, no que diz respeito ao enunciado “ser bom aluno”, o discurso discente coaduna
com o discurso escolar referente ao bom desempenho nas avaliações, ou geralmente o discurso é
associado à obediência na classe.
Falam que eu converso muito na sala, mas as notas não são ruins (Lucas E.I).
Os professores nunca reclamaram de mim e quando há alguma observação eles possuem
diálogo e conversam comigo a respeito (Luana E.I).

Os enunciados do aluno dados pelo discurso escolar demonstram que ele deseja se
identificar como um “bom aluno”, mas percebe que é difícil corresponder aos quesitos que
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compõem a imagem tradicionalmente idealizada pela escola e educadores. Isso reflete que, entre
o sentido dado sobre “ser bom aluno” e o discurso do aluno, há uma oscilação na constituição da
sua identidade que se evidencia como uma variação de sentidos (VASCONCELOS, 2008).
Quando os jovens investigados avaliam seu desempenho escolar, na maioria dos casos
este é visto como bom pelos professores e como esforçado segundo os colegas. Já quando
perguntados como o desempenho escolar é visto por eles mesmos, em muitos casos consideram
“bom” ou “bom, mas precisa melhorar”, como mostra Lucas em (E.I).
Pesquisadora: Como seu desempenho escolar é visto pelos professores?
Lucas: Bom, eu converso mais as notas não são ruins.
Pesquisadora: Como seu desempenho escolar é visto pelos colegas da turma?
Lucas: Eu acho que normal
Pesquisadora: Como seu desempenho escolar é visto por você
Lucas: Eu preciso melhorar.

Nessa relação com a representação que conferem à escola, é importante considerar que o
envolvimento e o desempenho dos jovens pesquisados não se dão de maneira igual em todos os
conteúdos. Em algumas disciplinas e conteúdos se verifica de forma mais intensa que uma
parcela dos jovens estuda menos ou deixa de lado aqueles nas quais eles julgam ter maior
facilidade de compreensão. Outra alegação para não depositar esforços nos estudos é uma suposta
falta de relevância ou uma falta de compreensão do que é ensinado, como enfatizam Marina e
João em (E.I).
Eu não gosto nem do conteúdo de inglês nem da professora, porque não entendo nada da
material (Marina E.I).
Eu não gosto de química porque é muito difícil e não tem utilidade na prática, da mesma
forma que matemática e português, eu não uso isso para falar com as pessoas (João
E.I).

Existe também um paradoxo entre os conteúdos privilegiados por alguns jovens e sua
relação com o curso pretendido na universidade: a maioria dos jovens privilegia os cursos das
engenharias, mas em boa parte dos casos não atentam para as disciplinas obrigatórias exigidas no
curso e não estabelecem uma relação entre a importância de estudar no Ensino Médio para obter
êxito nas carreiras e cursos pretendidos, como cita João, que quer estudar Medicina ou
Engenharia de Produção, mas não gosta de Português e Matemática.
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Se tivesse o poder de tirar alguma disciplina tiraria matemática, química e português
porque é muito chato. Minha primeira opção de curso superior é medicina, mas é muito
disputado e então como segunda opção de curso é engenharia de produção na cidade que
a nota no ENEM der para passar ( João E.I).

As escolhas seletivas que orientam os investimentos nos estudos se ligam aos professores
e ao conteúdo do ensino, o que pode ser melhor compreendido se atentarmos para como os jovens
entrevistados apreciam os professores e o conteúdo ministrado, como descrito no quadro abaixo
(GRAF. 1):

Gráfico 1: Resultado geral sobre os gostos dos alunos. Fonte: própria.

Com relação ao conteúdo de Português, 4 alunos gostam do professor e gostam da
matéria, 3 gostam do professor e não gostam da matéria, 1 gosta mais ou menos do professor e
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gosta da matéria, 2 gostam dos professores e mais ou menos da matéria e 1 (um) não gosta do
professor e gosta da matéria.
Em relação à Matemática, 7 gostam do professor e da matéria, 3 gostam do professor mas
não gostam da matéria e 1 gosta mais ou menos do professor e gosta da matéria.
Em Geografia, 6 gostam mais ou menos do professor e da matéria, 2 gostam do professor
e não gostam da matéria, 1 gosta mais ou menos do professor e da matéria, 1 gosta do professor e
da matéria e 1 não gosta do professor e nem da matéria.
Em História, 6 alunos gostam do professor e da matéria, 1 gosta do professor e mais ou
menos da matéria, 1 gosta mais ou menos do professor e mais ou menos da matéria, 1 gosta mais
ou menos do professor e gosta da matéria, 1 não gosta do professor mas gosta da matéria e 1 não
gosta do professor e tampouco da matéria.
Quanto à Biologia, 3 gostam do professor e gostam da matéria, 2 gostam do professor e
não gostam da matéria, 1 gosta do professor e mais ou menos da matéria, 1 gosta mais ou menos
do professor e mais ou menos da matéria e 1 não gosta do professor e gosta da matéria.
Na matéria de Filosofia, 8 gostam do professor e gostam da matéria, 2 gostam do
professor mas gostam mais ou menos da matéria e 1 gosta mais ou menos do professor e gosta da
matéria. Já em Sociologia, 8 gostam do professor e da matéria, 2 gostam do professor mas
gostam mais ou menos da matéria e 1 gosta mais ou menos do professor e gosta da matéria.
Em Inglês, 4 gostam do professor e também da matéria, 3 gostam do professor e gostam
mais ou menos da matéria, 1 gosta do professor e não gosta da matéria e 1 gosta da matéria mas
não gosta do professor.
Em Artes, 5 não gostam do professor nem da matéria, 2 gostam mais ou menos do
professor e mais ou menos da matéria, 2 gostam do professor e mais ou menos da matéria, 1
gosta do professor e não da matéria e 1 gosta do professor e da matéria. Por fim, em Física 4
gostam do professor e da matéria, 3 não gostam do professor e nem da matéria, 1 gosta mais ou
menos do professor e da matéria e 2 não gostam do professor mas gostam da matéria.
4.2.3 Sentidos da experiência escolar e expectativas de futuro
De forma geral, os jovens investigados estão entre 15 a 17 anos, moram com os pais,
possuem acesso a informações e internet, a trajetória escolar é parecida, relacionam a importância
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da escola com as amizades estabelecidas e com o bom vínculo com os professores, pensam em
dar continuidade aos estudos, almejam ter bom emprego e melhores condições de vida.
Para compreender os sentidos e significados que os jovens atribuem à escola, é
fundamental considerar que eles produzem uma maneira própria de ver e valorizar a escola a
partir de seus pertencimentos aos diferentes contextos sociais. A vida escolar ou mesmo a
“motivação” para os estudos dependem muito das experiências individuais, dos interesses e das
identidades que se constroem a partir da realidade vivida e das interações com outras pessoas e
com a própria escola (BRASIL, 2013).
O papel da escola na formação do jovem é acentuado diferentemente pelos entrevistados.
Enquanto para alguns estudantes a escola representa, sobretudo, uma obrigação que os pais ou a
sociedade impõem, para outros, estudar está diretamente relacionado à sua inserção no mercado
de trabalho, como apontam, em entrevista individual, Pedro (“eu venho a escola para encontrar
um bom emprego”) e Felipe (“eu quero me formar e ter um bom emprego”).
Assim, traçam planos para o futuro profissional e esperam que a escola contribua para a
sua ascensão social. Para muitos, o valor da escola está no fato de ser um lugar onde encontram
os amigos, fazem amizades e se relacionam; outros valorizam a escola considerando os
aprendizados que ela proporciona para a vida (BRASIL, 2013).
Os jovens investigados acreditam ter vivenciado muitas experiências significativas na
escola e deixam explícito, como na fala de Lucas, que poderiam ter se dedicado mais: “Eu
poderia ter estudado mais”; ou na fala de Marcos: “Eu podia ter estudado mais, mais não consigo
estudar em casa, ai não faço boas provas”.
Com relação ao porquê de frequentarem a escola, eles ressaltam mais frequentemente a
importância de estudar para garantir um futuro melhor, como aponta os jovens em (E.I).
Para um futuro melhor (Afonso E.I).
Porque eu gosto de estudar, aqui eu me ocupo, adquiro conhecimento que eu posso
utilizar depois, para as provas e me da uma base pra fora pro mercado de trabalho
(Vitória E.I).

A pesquisa indicou que os jovens demandam uma escola que faça sentido para a vida e
que contribua para a compreensão da realidade. Eles reivindicam a vinculação do o que é
ensinado na escola com o seu cotidiano. Muitos jovens estudantes expressam dificuldade em
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estabelecer uma conexão entre os conteúdos curriculares e sua vida, e enfatizam a importância de
que seus interesses sejam considerados, além de demonstrarem a necessidade de relação entre os
conteúdos curriculares e a prática, como aponta os jovens em entrevista individual:
Prefiro aulas mais dinâmicas, mais na prática, não só muito na escrita (Josiane E.I).
Talvez os professores possam trazer uma aula para interagir mais com o pessoal (Felipe
E.I).
Eu acho que deveria melhorar a qualidade de ensino, os livros didáticos, os literários,
aulas mais dinâmicas, porque ficar só no quadro e livro é bem cansativo, né (Vitória E.I).

Esses jovens que frequentam a escola Evandro Ávila constroem representações positivas
acerca da escola, e a maior parte deles deposita na escola e na educação a esperança de conseguir
um status social mais reconhecido e empregos mais qualificados. Observa-se a crença de que a
escola possibilitará melhores oportunidades de “ser alguém na vida”, ou de ingressar no mercado
de trabalho. Além disso, todos os jovens demonstram satisfação em estudar o Ensino Médio na
mesma instituição onde que começaram suas trajetórias escolares.
A escola, segundo a jovem Laura, não deixa a desejar em comparação com as escolas
urbanas de São João del-Rei. Sobre isso, a maioria dos jovens considera a escola como um fator
que os ajudaria a permanecer em Rio das Mortes, mas a falta de perspectiva de não ter o que
fazer no meio rural os impulsiona a criar expectativas fora do distrito, como ilustra Laura em E.I
ocorrida em novembro 2015: “Ficar em Rio das Mortes é difícil por causa da carreira que quero
seguir, muitos jovens saem do meio rural por não ter trabalho garantido o ano todo, isso leva a
sair por falta de opção”.
Dentre as falas dos jovens em relação aos pais e ao valor atribuído ao processo de
escolarização dos filhos, os jovens declaram que os pais incentivam e participam da vida escolar
dos filhos através das reuniões na escola, perguntando sobre os trabalhos escolares e procurando
saber das notas. Como aponta Vitória em (E.I): “Meus pais procuram saber das minhas notas e
como estou nos trabalhos”.
As falas dos jovens estão atreladas ao diploma conferido pela escola. Os jovens apontam
que o diploma é muito importante para eles e para família, sendo contundente a expressão dos
jovens de como seus pais acreditam que sem estudos a pessoa “não é ninguém”, como aponta
Josiane em (E.I): “Por causa do meu futuro assim, sem estudo a gente não é nada”.
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Alguns jovens frequentam atividades ampliadoras da formação escolar como no curso de
redação e cursos oferecidos pelo SENAI em São João del-Rei. A jovem a seguir se destaca por
contar com apoio e incentivo da mãe para frequentar tais atividades e por afirmar que obter bom
êxito nas provas não basta. Por isso, busca fora da escola complementos para sua formação:
Laura: De manhã eu tenho aula aqui né à tarde tem aula, de noite cursinho, quinta feira
eu tenho aula de redação em São João; daí eu fico por lá.
Pesquisadora: Você faz SENAI em São João?
Laura: Não, eu parei já; foi só um curso de férias, como num tinha nada pra fazer nas
férias, ai eu fui e fiz.
Pesquisadora: De tarde você faz o quê?
Laura: Faço as tarefas, dou uma revisão nas matérias e faço as redações que eu tenho que
fazer.

Os sujeitos reafirmam o desejo de terminar o Ensino Médio e prosseguir nos estudos, pois
se trata de uma conquista para eles e para as famílias. Aprender coisas novas, entender a matéria,
aplicar e relacionar o que aprendeu, sair da rotina, com aulas mais práticas, conseguir fazer as
tarefas e cálculos, ser valorizado, são aspectos que os jovens mais frequentemente gostam na vida
escolar.
De aprender Biologia. Nas aulas práticas de biologia é bem legal (João E.I).
O professor de filosofia e sociologia é o mesmo e é excelente, porque ele conversa com
toda a turma, então ele escuta o que nós achamos (Luana E.I).

Os jovens aspiram prosseguir os estudos nas universidades, mas a representação acerca de
para que serve a escola se liga também a outro tipo de expectativa: a de fazer amigos e conviver
com pessoas. Os jovens afirmam que gostam de ir à escola por causa dos amigos, e expressam
seu descontentamento devido à enfadonha dinâmica de algumas aulas, bem como desejam uma
mudança no currículo para a inserção de aulas mais práticas, que despertem o gosto dos alunos, e
para que os professores consigam interagir com o universo juvenil.
Almejar o ingresso no Ensino Superior mostrou-se uma expectativa mais presente entre os
jovens investigados (83% dos alunos), porém há exceções, como Afonso, que pretende cursar
primeiro um curso profissionalizante e não sabe se vai querer cursar a universidade, e Vanessa,
que a princípio não deseja cursar a universidade, mas, sim, fazer cursos relacionados ao teatro e
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ao cinema. Nenhum dos jovens investigados declara que está na escola porque foi obrigado ou
por insistência dos pais, mas um jovem diz “vir à escola porque tem que vir”.
Dos estudantes entrevistados, a maioria gostaria de conciliar trabalho e estudos após o
Ensino Médio, e gostaria de começar a trabalhar quando houver necessidade. Alguns alunos
gostariam de trabalhar após concluírem o Ensino Médio ou os estudos na universidade.
Quando levados a refletir acerca de suas expectativas para os próximos dez anos e para ser
bem sucedidos na vida, os jovens pensam em estudar mais, em cursar uma faculdade, ou estar em
um bom emprego.
No contexto vivido pelos jovens, eles ambicionam para o futuro sair de Rio das Mortes e
estudar em São João del-Rei ou em outras cidades vizinhas, no intuito de se formarem em uma
faculdade para garantir bom emprego e, assim, terem melhores condições de vida e ajudarem a
família. Questionados sobre o que gostariam de fazer se permanecessem em Rio das Mortes, um
jovem gostaria de abrir um comércio perto da sua casa nas Goiabeiras e o outro gostaria de jogar
futebol no campeonato rural. O restante pretende construir carreiras fora. A jovem Vanessa, no
decorrer da nossa pesquisa, mudou-se para São Paulo em busca do sonho de ser atriz.
4.3 Percursos biográficos: O presente e o futuro
Nesta unidade de análise, a título de exemplificação, dedicar-nos-emos ao percurso
escolar de três jovens de forma mais minuciosa. Esses jovens não foram escolhidos de forma
aleatória, mais sim como uma tentativa de compreender os sentidos dados à escola por alunos
com desempenhos escolares diferenciados entre si. A jovem Laura se destaca perante a classe e
aos professores por se tratar de uma jovem dedicada aos estudos com boas notas (sem
dependências e recuperações), já Felipe por ser visto como um aluno mediano em relação a notas
(com percurso escolar um pouco acidentado) e Pedro por ser considerado como um aluno de
desempenho menor (com o percurso escolar mais acidentado) e de “mau comportamento”.
Objetivamos compreender quem são esses jovens, o que dizem da escola, suas apreensões,
expectativas, como eles se vêem em sala de aula e como foi seu percurso escolar. Assim,
buscaremos compreendê-los como sujeitos sócio-históricos, bem como o posicionamento deles
frente à escola por considerarmos que suas falas condensam elementos comuns a muitos jovens
do Ensino Médio na contemporaneidade.
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4.3.1 Laura
Laura é de São João del-Rei, tem 16 anos e desde criança morou em Rio das Mortes;
possui apenas uma irmã, sendo que quatro pessoas moram na casa – o pai, a mãe, a irmã e ela.
Quanto à divisão de tarefas dentro da casa, ela ajuda nos afazeres domésticos, pois mãe e pai
trabalham e a irmã é mais nova. As tarefas escolares são feitas no quarto, às vezes na cozinha, ou
no computador. Na casa não há um quarto só para ela. Com relação a sua rotina durante a
semana, pela manhã tem aula na Escola Evandro Ávila; à tarde tem aula; à noite frequenta
cursinho; e na quinta-feira tem aula de redação em São João del-Rei.
Ela sempre estudou nessa escola. Com relação ao que mais aproveitou do Ensino
Fundamental, ela conta que foram os professores e colegas. Quando indagada como percebe as
mudanças do Ensino Fundamental em relação ao Ensino Médio, ela conta que precisa voltar o
olhar mais diretamente para a faculdade. No Ensino Fundamental ainda não se sabe o que vai ser
na vida, na carreira profissional. Sobre o que mais aprendeu na escola o que mais utiliza na vida
hoje, ela cita a disciplina de matemática. Quanto ao que mais faz falta no Ensino Médio hoje, ela
aponta que, a seu ver, a escola pública tem muitas disciplinas que não será possível ver, mas acha
que a escola é bem preparada, pois ficou em 4º lugar no ranque das escolas públicas. Ela gosta de
estudar e estudar nessa escola significa muito, pois o estabelecimento fica próximo de sua casa e
ela tem um bom relacionamento com todos. Com relação ao seu futuro, ela pensa em fazer
faculdade.
Pesquisadora: O que você pensa do seu futuro?
Laura: Tipo fazer faculdade, por que ano que vem eu vou fazer a prova do IMI
pra ver seu passo né, de engenheira e a prova de militar também.
Pesquisadora: O que você acha que terá que fazer para ser bem sucedido na vida?
Laura: Estudar que é à base de tudo.

Nos próximos dez anos, ela pensa em estar com seu futuro garantido e ter uma casa; para
conseguir alcançar seus objetivos, ela diz ser preciso estudar, e pretende continuar os estudos e
fazer faculdade. Quanto a começar a trabalhar, Laura pretende estudar primeiro e relata que,
mesmo com o pouco dinheiro da família, sua mãe garante seus estudos. A profissão que deseja
seguir é a engenharia ou ingressar na carreira militar. Para Laura, ficar em Rio das Mortes é
difícil por conta das carreiras que pretende seguir:
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Porque é muito difícil encontrar um trabalho garantido aqui no meio rural, porque aqui é
mais pra quem mexe com agricultura. E aqui num tem trabalho na indústria, tipo assim...
até tem, mas num é tanto. Para trabalhar aqui tem pouca opção (E.I).

O pai e a mãe cursaram o Ensino Médio; ela cita também uma tia que vai ser formar em
Pedagogia. O diploma, segundo a jovem, é muito importante para a família, de modo que os pais
a incentivam, dando-lhe tudo o que podem. Laura fez Enem por iniciativa própria e passou para
Engenharia Civil. “Até que eu fiz minha inscrição para saber como que é, mas as provas são
assim de arrancar cabelo” (E.I).
Para a escola, a notícia da classificação de Laura foi muito importante, pois “muitos
podem achar que é só uma escola de zona rural que não vai pra frente, mas a escola é capaz e
quem faz ser capaz são os alunos” (E.I).
Para a jovem, a classe este ano é muito bagunceira e fala demais. Perguntada como se
sentia nela, Laura diz gostar muito da turma, mas às vezes fica estressada. Também diz que não é
uma aluna quieta, que também conversa, mas fica quieta quando necessário. Na escola, participa
de tudo. No recreio e intervalo das aulas gosta de ficar conversando. Ela tem muitos amigos na
escola e gosta de se sentar no refeitório e ficar conversando.
Laura nunca ficou em recuperação, também não fez estudos independentes, nem foi
reprovada em nenhuma matéria, e também não tem problema de infrequência escolar. A jovem
considera que o quanto estuda em casa não é suficiente e o que lhe impede de estudar mais é
porque faz muitas coisas; ela também estuda no SENAI, à tarde.
Para Laura, o jeito de ensinar adotado na escola deveria sair do quadro e caderno e inserir
as novas tecnologias. Ao comentar como seu desempenho escolar é visto pelos professores, pelos
colegas da turma e por ela mesma, a jovem acha que é boa por tirar notas altas e quase fechar o
bimestre. Quanto às matérias que tiraria do seu curso e quais permaneceriam, ela tiraria o
Português, por não gostar da disciplina.
Questionada sobre o que acha dos professores e do conteúdo do curso, a jovem responde
que não gosta muito de Português, mas o professor explica bem; gosta muito de Matemática, e o
professor é muito bom; gosta de Geografia e da professora também; de História, gosta mais ou
menos, pois, segundo ela, ficar lendo cansa muito, mas a professora é boa; não gosta muito de
Biologia e prefere a área de Exatas, mas a professora também é boa. Laura gosta de Inglês, pois,
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para ela, a professora é boa; também gosta da professora de Artes, mas às vezes a aula é bem
“chatinha”; e gosta muito de Física, mas não gosta do professor.
Quanta à lista de sentimentos que ela já sentiu uma vez ou outra na escola, sente alegria
quando está na Educação Física ou conversando com os colegas; confiança, quando vai fazer
alguma prova; vergonha, só quando caiu da cadeira; timidez, tristeza e ódio, ela não sentiu;
aborrecimento, sim, com professor de Física; medo, inveja e dó ela não sentiu; amor, sim, pelos
colegas; felicidade, por estar aprendendo alguma coisa nova e poder levar o aprendizado para sua
vida. A jovem acha que viveu tudo o que queria na escola e vai à aula porque quer um futuro
melhor e a escola é o primeiro passo para isso.
4.3.2 Pedro
Pedro tem 17 anos, e também é de São João del-Rei. Mora em Rio das Mortes desde
2007/2008. Tem três irmãos e quatro pessoas moram na sua casa: o pai, a mãe, o irmão e ele.
Quanto à divisão de tarefas dentro da casa, cada uma faz uma pouco e Pedro ajuda nas tarefas
domésticas quando não está trabalhando. Ele tem um quarto só para ele e tem um computador
com acesso à internet. Sua rotina durante a semana é ir à escola e retornar a casa para casa para
fazer as tarefas. No tempo livre gosta das redes sociais e jogar jogos online.
Antes de estudar na Evandro Ávila, ele frequentou a Escola das Goiabeiras. Das
lembranças de sua vida escolar antes do Ensino Médio, o jovem relata a aula de Religião, que era
boa. O que você mais aproveitou do Ensino Fundamental foram a 5º e 6º séries, porque não
davam trabalho nenhum e, por isso, ele era um bom aluno. Pedro percebe que agora, no ensino
médio, as matérias são de preparação para o Enem.
Sobre o que mais utiliza na vida, hoje, do que aprendeu na escola, Pedro cita as aulas de
Filosofia do Carlos, porque fazem refletir. Perguntado o que mais fazia falta no Ensino Médio,
disse ser o incentivo. Ele se vê como aluno que não é “nota 10”, pois fala bastante e dá trabalho
aos professores de vez em quando:
Pesquisadora: Você gosta de estudar?
Pedro: Ah, gostar eu não gosto não, mas... Preciso.
Pesquisadora: Você estuda porque tem que estudar?
Pedro: Sim. Ah, também porque minha avó mora longe e eu tenho que ganhar um
dinheiro para levar minha mãe lá.
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Pesquisadora: Sua avó mora onde?
Pedro: Em Pernambuco, nem eu a conheço (E.I).

Assim, estudar na Evandro Ávila significa praticamente tudo. Para o futuro, ele pensa em
melhorar muito como aluno para, pelo menos, conseguir sair bem na prova do Enem e ingressar
na faculdade, pois acredita que, para ser bem sucedido na vida, precisa de esforço, dedicação e
disposição. Para atingir seus objetivos, ele concorda que precisa deixar a preguiça de lado,
estudar:
Pesquisadora: Você pensa continuar os estudos após o ensino médio?
Pedro: Vagamente penso, pois vou precisar ainda mais com essa crise que está ai.
Pesquisadora: Que tipo de curso?
Pedro: Eu acho legal o de Mecânica que os meninos estão fazendo
Pesquisadora: Do SENAI?
Pedro: Sim, mas acho muito difícil, acho que esse não vai dá para mim, não. Daí vou
fazer um de Eletrônica, que o Felipe vai fazer também (E.I).

O jovem não chegou a pensar se pretende cursar universidade, e pensa em sair de Rio das
Mortes, mas seus amigos e familiares estão todos no distrito. O jovem pretende começar a
trabalhar com 19 ou 20 anos e deseja seguir a profissão de engenheiro elétrico, mas acha muito
difícil. Quando adulto não pretende viver em Rio das mortes:
Pesquisadora: Em sua opinião por que muitos jovens saem do meio rural?
Pedro: Porque acham que no meio urbano vai ficar mais fácil de estudar ou trabalhar.
Pesquisadora: Que motivos levariam você a sair ou ficar no meio rural?
Pedro: A sair porque é meio difícil no lugar que eu moro, comércio mesmo, é puxado lá.
Pesquisadora: Você mora nas Goiabeiras?
Pedro: No Canelas, e o comércio não é aberto, não tem nada, não tem uma padaria, isso
faria eu sair de lá; agora para ficar é muito sossegado, não tem poluição, para quem tem
problemas de bronquite que nem eu, o ar é puro, bom para dormir.
Pesquisadora: Caso permaneça em Rio das Mortes que atividades pretendem realizar?
Pedro: Ah, eu sou sonhador! eu tenho vontade de construir um comércio onde eu moro,
uma padaria, sei lá... Qualquer coisa (E.I).

O conhecimento oferecido pela escola pode ajuda-lo a ficar em Rio das Mortes, mas,
como se considera muito distraído, acredita que a escola ajuda, mas ele que é preguiçoso. Seus
parentes não cursaram sequer o Ensino Médio. Pedro considera que o sonho da família é que ele
tenha um bom emprego. Seus pais apoiam os estudos dos filhos e os repreendem caso faltem às
aulas. Os pais os incentivam, explicam como foi a vida deles antigamente, relatam que não
podiam estudar e tinham que ir para a lavoura. O sonho de sua mãe é que ele faça faculdade.
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Sobre sua classe no corrente ano (2015), o jovem fala que está meio desinteressado, mas é
uma turma inteligente. Ele se sente meio injustiçado na sala, porque nem sempre é responsável
pela bagunça, mas sempre é repreendido. Ele brinca com todo mundo. No recreio e intervalo das
aulas, gosta de conversar com os colegas, tem muitos amigos na escola e gosta de jogar baralho.
Não gosta muito de sair. Pedro já ficou em recuperação em Matemática e Português na sétima
série e em Matemática na oitava série. Já fez estudos independentes de Matemática, pois foi
reprovado na disciplina. O jovem teve problema de infrequência escolar apenas na oitava série,
por motivo de doença.
Pedro acha que o quanto estuda em casa não é suficiente e o que lhe impede de estudar
mais é a falta de interesse e de atenção. Além disso, considera que o modo como se ensina na
escola deveria mudar, inserindo-se mais aulas práticas.
Pesquisadora: Como seu desempenho escolar é visto pelos professores?
Pedro: Ai agora! [risos]. Por parte, alguns dizem que eu não atrapalho. Tipo, falam
“nunca tive problema com ele e tal”. Agora já tem outros que falam “ele não é um aluno
ruim, mas está começando a dar trabalho para a turma do fundo”. É meio a meio.
Pesquisadora: Como seu desempenho escolar é visto pelos colegas da turma?
Pedro: Ah! Intermediário. Nunca fui um...não já fui... Da primeira série até a sexta série
eu fui um aluno exemplar, todo mundo me elogiava em reunião. Da sétima série para lá
desandou. Eu acho que é intermediário. As vezes não preciso de tanto ponto assim.
Pesquisadora: Como seu desempenho escolar é visto por você?
Pedro: Eu vejo que poderia ser melhor (E.I).

Se pudesse escolher, excluiria Português do seu curso e deixaria Matemática. Com
relação a Português, ele acha que o professor fala bem, sabe explicar. Sobre a Matemática, o
conteúdo é bom, mas são muitos exercícios em sala. Quanto a Geografia, ele considera a
disciplina “legal”, mas também há muito exercício. História é cansativo porque há duas aulas
seguidas, mas a professora não é totalmente ruim.
Para o jovem, Biologia não é ruim, mas há muita bagunça na aula e ele considera
“nojento” estudar verme. O jovem gosta de Filosofia e de Sociologia e do professor de ambas,
porque as aulas são dinâmicas. Inglês ele considera repetitivo, mas a professora é “legal”. Não
gosta da professora de Artes nem o conteúdo. Física ele considera bacana, mas gostaria de chegar
à parte de Ótica, que, segundo o professor, só seria dada no ano seguinte.
Sobre uma lista de sentimentos que o jovem já sentiu uma vez ou outra na escola, ele já
sentiu alegria ao passar direto; confiança, quando estudou para a prova de estudos independentes;
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vergonha, em apresentação de trabalho, timidez também, no momento em que o professor o pede
que responda alguma coisa; tristeza quando toma “bomba”; ódio, por um colega com o qual não
se dava bem; aborrecimento, quando uma professora o reprendeu injustamente; medo de repetir o
ano; inveja, quando as pessoas tiram nota boa; dó, quando alunos estudiosos ou exemplares tiram
nota baixa; e felicidade quando tira nota boa, quando faz trabalho e o professor elogia.
Pedro considera que algumas dinâmicas do PIBID nas aulas de arte o ajudaram e, por
isso, gostaria de vivenciar mais esse tipo de aula. O jovem diz ir à escola para encontrar um bom
emprego.
4.3.3 Felipe
Felipe tem 16 anos, é de São João del-Rei e mora no Rio das Mortes desde quando
nasceu. Tem três irmãos e seis pessoas moram na sua casa: o pai, a mãe, ele e os irmãos. Com
relação à divisão de tarefas dentro da casa, ele ajuda e os irmãos também. As tarefas escolares são
feitas na sala; na casa há um quarto só para ele, com computador e acesso à internet.
Durante a semana ele vai à escola; depois do almoço, vai à academia de ônibus em São
João del-Rei e agora vai começar a estudar o curso de Eletrônica no SENAI. No tempo livre, ele
gosta de mexer no computador e sair com os colegas na rua.
O jovem sempre estudou na escola Evandro Ávila. Das lembranças de sua vida escolar
antes do Ensino Médio, ele aponta as bagunças, conversas e o que mais aproveitou do Ensino
Fundamental foi um “preparo” para as matérias. Quanto às mudanças do Ensino Fundamental em
relação ao Médio, para ele as principais diferenças são o aumento de matérias e mais
responsabilidade agora. Sobre o que aprendeu na escola, o que mais utiliza na vida hoje são
Matemática e Português, e ele gosta de fazer conta. Assim, estudar na escola Evandro Ávila
significa muito, por ele pertencer à comunidade:
Pesquisadora: O que você pensa do seu futuro?
Felipe: Queria um emprego bom para sustentar a família.
Pesquisadora: O que você acha que terá que fazer para ser bem sucedido na vida?
Felipe: Estudar mais.
Pesquisadora: E o que você acha que vai acontecer com você nos próximos 10 anos?
Felipe: Vou estudar e arrumar um emprego.
Pesquisadora: E o que você pode fazer para atingir esse objetivo?
Felipe: Focar-me mais (E.I).
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Felipe ainda está pensando se deseja continuar a estudar após o Ensino Médio. Caso entre
na universidade, ele pretende cursar Engenharia da Computação ou Engenharia Elétrica, em São
João del-Rei ou em uma cidade próxima. O jovem pretende começar a trabalhar ao terminar o
Ensino Médio, ou depois, quando acabar a faculdade, sendo que a profissão que deseja seguir é a
de engenheiro elétrico.
Quando adulto, pretende viver em Rio das Mortes, porque o lugar é tranquilo. Na opinião
dele, muitos jovens saem do meio rural para buscar um meio de um emprego melhor, uma vida
melhor. Caso permaneça em Rio das Mortes, pretende procurar um emprego no distrito. Seus
parentes cursaram o Ensino Médio, sendo que os primos cursaram o Ensino Superior. O diploma
é muito importante para a família e os pais apoiam os estudos dos filhos, e pedem que estudem,
pois estudar é importante.
Para Felipe, a turma é a mesma dos anos anteriores, sendo meio bagunceira e falante. Ele
se sente enturmado com todos na classe e conversa com todo mundo. O jovem gosta de jogar
baralho com os meninos na arquibancada da quadra e conversar no recreio e intervalo das aulas.
O jovem tem muitos amigos na escola e gosta de sair para festas, dançar, jogar bola, baralho. Ele
já ficou em recuperação em Matemática e Português, já fez estudos independentes de
Matemática, mas nunca foi reprovado em nenhuma matéria e não teve problema de infrequência
escolar:
Pesquisadora: Você acha que o quanto você estuda em casa é suficiente?
Felipe: Não.
Pesquisadora: O que lhe impede de estudar mais?
Felipe: Preguiça (E.I).

Felipe considera que o método de ensino da escola deveria mudar e que os professores
deveriam trazer aulas que possibilitassem mais interação. Para ele, seu desempenho escolar é
visto por alguns professores como bom e por outros, não. Seu desempenho escolar é visto como
bom pelos colegas da turma e, por ele mesmo, como mais ou menos, pois precisa melhorar.
Se pudesse escolher, ele tiraria as matérias de Biologia, Química e Português do curso,
porque não gosta, e deixaria as outras por ter mais facilidade de aprender. Quanto aos
professores, embora o conteúdo do curso de Português não o agrade, o professor explica bem;
Matemática ele gosta e considera o professor um dos melhores que já teve; considera Geografia
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uma matéria interessante e o professor é bom; em História, também gosta da matéria e do
professor; não gosta de Biologia porque há muitos nomes para memorizar, mas o professor é
bom; gosta de Filosofia e Sociologia e o professor é bom; de Inglês não gosta muito, mas acaba
aprendendo e fazendo as coisas no dia a dia e gosta da professora; de Artes ele não gosta, mas a
professora é boa; e gosta de Física e do professor que a leciona.
Sobre uma lista de sentimentos já sentidos uma vez ou outra na escola, o jovem já sentiu
alegria conversando com os amigos; sentiu confiança quando conseguiu fazer alguma coisa que
quase ninguém na sala conseguia; vergonha, não sentiu; timidez, em algum momento que alguém
disse alguma coisa inapropriada para a situação sobre ele; não sentiu tristeza, ódio e
aborrecimento; já sentiu medo quando fez estudos independentes e temeu tomar “bomba”;
também não sentiu inveja, dó e amor; e sentiu felicidade quase todos os dias, pois ele sente feliz
na escola. Para o jovem, que agora está quase se formando, parece que tem aproveitado mais as
coisas na escola. Ele vai à escola para se formar e ter um emprego melhor.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Essa pesquisa já nos aponta tendências ou dinâmicas identificadas por outras pesquisas
sobre jovens rurais e urbanos. Segundo Carneiro (1998), no contexto atual de um espaço rural
não exclusivamente agrícola, a vida daqueles que residem nesse espaço aparece afetada por essa
dinâmica de diluição das fronteiras entre os espaços rurais e urbanos, combinada com uma
situação de falta de perspectivas para os que vivem da agricultura. Para os jovens rurais que
conseguiram chegar ao Ensino Médio, segmento pesquisado nesta dissertação de mestrado, essa
diluição de fronteiras aparece em diferentes domínios da existência, constituindo um modo de ser
jovem que não se encontra em ruptura com o mundo globalizado.
Assim, esta pesquisa procurou alargar o foco, o que permitiu identificar que certos
segmentos de jovens rurais apresentam características que são muito mais do seu grupo etário em
geral do que de seu grupo rural especifico, pois eles consomem bens e produtos que são comuns a
jovens urbanos, avançaram na escolarização em relação a seus pais e têm acesso as novas
tecnologias de comunicação do mundo informatizado.
A forma de viver a vida relatada pelos jovens pesquisados é reveladora de uma atração
pelo mundo urbano, pois já aderiram a referências socioculturais que são partilhadas pelos jovens
em geral. No questionário, somente 28,6 % dos jovens responderam que prefeririam estudar na
escola Evandro Ávila; os outros preferiam estudar em uma escola pública na cidade.
Portanto, o estudo confirma as reflexões de Veiga (2002), Ferrão (2000), Teixeira e
Lages (1997), para os quais fica cada vez mais difícil encontrar modos de vida específicos, tanto
rurais quanto urbanos. Por isso, para esses autores, os modos de vida e comportamentos
socioculturais separam cada vez menos os rurais dos urbanos. Todo o discurso sobre o modo de
vida e sobre o isolamento rural mudou, pois se alteraram a mobilidade e a acessibilidade, com
maior oferta de serviços, informação, infraestrutura.
Ainda para esses pesquisadores, na realidade essas são apenas algumas das
transformações pelas quais esses espaços estão passando nos últimos anos e que se somam aos
aspectos relacionados à modernização, integração e tecnificação. Isso significa afirmar que esses
espaços não são mais totalmente agrícolas, pois representam também modos de vida urbanos.
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Honotório (2014) aponta que os jovens rurais vivenciam a realidade de uma educação
rural, sem uma identidade própria e coletiva. Por isso, o processo educativo está voltado para
atender a uma educação voltada para o universo urbano, aspecto que desconsidera a realidade
vivida por jovens rurais, sem compreender sua totalidade e seus saberes. Esta pesquisa, portanto,
leva-nos a refletir sobre a função do Ensino Médio no mundo rural e indagar se as apropriações
dos jovens devem ser no intuito de reinventar o mundo rural e se os jovens devem vivenciar e se
apropriar de cada um desses espaços.
Dentro do universo de pesquisas sobre a relação entre juventude rural e escola, esta
pesquisa visou compreender os sentidos que os jovens atribuem ao processo de escolarização e
quais são seus desafios e expectativas de futuro.
Esta investigação focou um grupo particular de jovens rurais do Ensino Médio da Escola
Evandro Ávila em Rio das Mortes, situada a poucos quilômetros de São João del-Rei. Foi
possível notar que a juventude rural pode ser influenciada por contextos distintos, pode ter
características diferenciadas e sofrer influências da cultura, dos espaços e da escola.
Como aponta Carneiro (2005), ao se falar sobre juventude rural é comum referir-se aos
jovens como agricultores ou como trabalhadores que complementam a renda familiar, não dando
ênfase a todo um contexto no qual estão envolvidos. Assim, tal visão reduz a importante
consciência da diversidade da juventude que vive no campo.
A diluição das fronteiras entre campo e cidade e a saída ou permanência dos jovens no
meio rural são questões que ultrapassam o desejo de “ficar ou sair”, mas estão ligadas também a
uma avaliação que fazem a respeito do campo, que os leva a enxergar suas perspectivas,
conflitos, dificuldades e desafios.
Consideramos que a maior contribuição desta pesquisa é apresentar a juventude rural de
Rio das Mortes afetada por essa diversidade, de maneira muito particular por essa dinâmica da
diminuição entre as fronteiras dos espaços rurais e urbanos. Uma vez que o distrito fica a poucos
quilômetros da cidade, a escola é bem conceituada e oferece uma boa estrutura, bons professores
e materiais adequados, diferentemente da maioria dos casos relatados em pesquisas anteriores.
Uma das questões centrais desta pesquisa foi a preocupação em dar voz aos jovens e
identificar seus sentimentos, entendendo-os como sujeitos capazes de expor seus pontos de vista
e também de construir reflexões sobre essas vivências escolares.
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As conversas com os jovens possibilitaram verificar que estes vivem o dilema no qual
suas expectativas oscilam entre, de um lado, “melhorarem de vida”, “serem alguém na vida”,
assumirem o compromisso com a família e com o sentimento de pertencimento à localidade de
origem e, de outro, a falta de perspectiva nesse lugar.
A partir das falas dos jovens, percebemos que o processo da escolarização no Ensino
Médio é positivo, pois os jovens se sentem confortáveis na escola e anseiam a entrada na
universidade, embora suas perspectivas nem sempre condigam com as metas de estudo e com a
empatia com as disciplinas que mais gostam de estudar. Pelos dados da pesquisa, podemos
afirmar que os jovens são capazes de falar das aulas, dos conteúdos, da escola e poderiam ser
parceiros importantes na reflexão do projeto educativo. Uma vez delegada uma posição mais
ativa aos alunos, estes, sentindo-se valorizados, poderiam oferecer grandes contribuições nas
definições do currículo e na avaliação da escola.
A maioria dos jovens está satisfeita com a escola pública e estabelece uma relação de
confiança com a eficiência dos profissionais, com a qualidade do ensino e com o currículo. No
entanto, gostariam que o método de ensino adotado na escola fosse diferente e introduzisse mais
aulas práticas que estimulassem os alunos.
Ao refletirem sobre o quanto estudaram durante a trajetória escolar, os alunos, em grande
parte, afirmaram que se pudessem modificar o que viveram na escola estudariam mais, fariam
menos bagunça e tentariam tirar melhores notas. Todavia, estão satisfeitos com o resultado do
percurso escolar, mas encontram dificuldades no processo de escolarização: sentem-se atraídos
pelo computador, em detrimento dos livros e cadernos no espaço doméstico.
Ou seja, sentem o desafio de conjugar as necessidades do presente com as perspectivas de
futuro, e isso se imbrica com as tensões da vida na escola: estudar e não estudar, prestar atenção
nas aulas e se expressar por meio de conversa ou da bagunça. É comum o choque entre o objetivo
em longo prazo e as estratégias mais imediatas, de modo que às vezes oscilam e se voltam ora a
essa prioridade, ora para aquela.
Por outro lado, os jovens afirmam que o tempo dedicado aos estudos em casa é
insuficiente, uma vez que muitas horas são dedicadas à TV e ao computador, e isso também por
encontrar dificuldades na compreensão dos enunciados, de desenvolver o que é pedido pelo
professor ou encontrar sentido em algumas matérias.
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A maioria dos jovens da turma tem acesso ao computador, mas o utilizam mais como
forma de entretenimento e em poucos casos para buscar informações ou realizar pesquisas. A
maioria iniciou seu processo de escolarização ainda na educação infantil, passando para os níveis
fundamental e médio na mesma escola, e pretende ingressar na universidade.
As experiências mais significativas dos percursos escolares foram: os professores, as
relações de amizades, notas, “micos”, habilidades e aprendizagens adquiridas. Os jovens
percebem como ganhos da vida na escola o valor de uma relação dialógica, de amizade e do
respeito dos alunos entre si e pelos professores.
A questão da amizade foi citada como fundamental para o processo de escolarização. Em
alguns momentos, a escola possibilita e incentiva o entrosamento dos alunos por meio de
gincanas, feiras culturais e literárias e trabalhos em grupo. Todavia, em alguns momentos existe
certa separação dos grupos de amigos pela disposição dos alunos nas turmas, ou pelas afinidades.
Sabemos, no entanto, que a escola não é o único lugar de socialização dos jovens, pois
eles frequentam outros espaços fora da instituição, vinculados a esporte, religião, conselho
representativo, comunitário ou mesmo de amigos.
Outra questão fortemente lembrada pelos jovens é sobre a relação com os professores. Os
participantes disseram ter experiências significativas com os professores, de forma positiva ou
negativa. Das relações positivas estabelecidas, podemos citar a eficiência do professor em
promover a aprendizagem e o bom relacionamento com os alunos. Das negativas, podemos citar
as situações de punição e constrangimento.
Os jovens valorizam muito o diálogo com os professores, pois na relação professor-aluno
estão imbricados muitos fatores, diferenças geracionais e relações de afirmação e poder. A
relação comunicativa é complexa e pode sair do controle. Em alguns momentos, os jovens
precisam de alguém para lhes escutar ou dar conselhos, mas em outros pedem um tipo de
delimitação, de definição dos espaços. A impressão que tivemos é a de que os professores se
sentem compelidos a manterem a ordem na sala quando os alunos excedem os limites. Por
consequência, acabam por pressionar os alunos (às vezes com ameaças ou tirando pontos de
conceito), e o excesso de pressão, bem como os exageros dos alunos, leva à ruptura do diálogo.
Quase todos os jovens do 1º ano continuam na Escola Evandro Ávila. Concluir o Ensino
Médio, para eles, representa um momento de vitória, de conquista, não como término, mas, sim,
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como mais uma etapa de outras que virão, configurando-se, então, como marco significativo, não
como a passagem entre as séries e os ciclos, mas, antes, como a possibilidade de galgar uma
passagem para outra etapa da vida, para muitos, a universidade.
Muitas vezes, as notas determinam o grau de investimento, tais como a dedicação de
horas de estudo e atenção, tanto dentro da escola, quanto fora dela; elas são também elementos
significativos das experiências escolares dos jovens. São as avaliações que servem de referência
para o aluno pensar e refletir sobre as suas competências. Portanto, o efeito-escola se revela mais
facilmente em seu clima relacional que anima a escola investigada. Não encontramos nenhum
jovem hostil a ela, pois ali reina um clima expressivo e dialógico na maior parte do tempo.
Embora com diferenças nas dinâmicas relacionais no interior da sala de aula, a escola parece
capaz de lidar com as tensões do dia a dia, resolvendo e contendo os conflitos emergentes.
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APÊNDICE A – Questionário

Este questionário faz parte de uma pesquisa sobre o Processo de escolarização de jovens
do Ensino Médio na Escola Evandro Ávila, situada em Rio das Mortes, distrito de São João delRei. Todos os dados serão utilizados de forma estritamente confidencial. Portanto, não é preciso
assinar, nem se identificar de maneira nenhuma. O resultado será mais ou menos VERDADEIRO
de acordo com o grau de sinceridade que cada um utilizar ao respondê-lo. Por isso, não deixe
nenhuma questão sem resposta e reflita bem antes de responder. FAÇA UMA REVISÃO AO
TERMINAR. AO FINAL, CHAME O APLICADOR, O QUAL LHE ENTREGARÁ UM
ENVELOPE

ONDE

VOCÊ

DEVERÁ

COLOCAR

O

SEU

QUESTIONÁRIO

RESPONDIDO, GARANTINDO, ASSIM, SEU ANONIMATO.
Desde já agradeço sua valiosa colaboração.

Karla de Freitas Alves Pinto
Mestranda em Educação pela Universidade Federal de São João del-Rei.
Faça um “X” no parêntese correspondente à sua resposta em cada item. Leia atentamente o
que pede cada item, pois nem todos devem ser respondidos marcando-se um “X” no
parêntese correspondente à resposta. Não há resposta certa ou errada, mas pedimos que
você seja o mais sincero possível ao responder aos itens.
Escolha sempre apenas UM ITEM: aquele que mais se aproxime do seu modo de pensar e
sentir, a não ser que a questão permita expressamente a escolha de mais de uma opção.

I. PERFIL DO ENTREVISTADO
1. Sexo:
( ) Masculino

( ) Feminino

2. Idade:
( ) 16

( ) 18
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( ) 17

( ) mais de 18

3. Raça/Cor:
( ) Preto

( ) Amarelo

( ) Branco
( ) Pardo

( ) Indígena

4. Vive com:
( ) seus pais
( ) o pai

( ) outra(s) pessoa(s). Quem? ______________________________
( ) a mãe

II SITUAÇÃO FAMILIAR
5. Mora em casa própria? ( ) sim

( ) não

6. Sua família é dona de terras? ( ) sim

( ) não

7. Você sabe a distância da sua moradia até a cidade de São João del-Rei? Qual é?
__________________________________________________________________

8. Você se considera um jovem rural? (é possível uma ou mais respostas):
( ) sim, porque moro em área rural.
( ) Sim, porque me identifico com a vida/trabalho do campo.
( ) Sim, porque pretendo contribuir para a melhoria da qualidade de vida no campo.
( ) Sim, porque pretendo trabalhar no campo.
( ) Não, porque jovem é jovem, independentemente do lugar.
( ) Não, porque só estou no campo até ser independente.
( ) Não, __________________________________________________________________
9. Para o seu futuro, você projeta: (é possível uma ou mais respostas):
( ) Continuar no distrito de Rio das Mortes na propriedade de seus familiares.
( ) Abandonar o distrito e ter um trabalho assalariado na cidade.
( ) Ficar no distrito e ainda tocar a propriedade de sua família.
( ) Estudar mais e fazer um curso superior.
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( ) Uma vaga no Servidor Público.
( ) Outro. ____________________________

10. Quais as maiores dificuldades de um jovem rural hoje? (é possível uma ou mais respostas):
( ) Sobreviver da produção rural.
( ) Estradas e transporte nas áreas rurais.
( ) Preconceito quanto as suas origens.
( ) Escola de qualidade no campo.
( ) Acesso a atendimento de saúde próximos de sua residência.
( ) acesso às tecnologias (especialmente internet e celular).
( ) acesso ao lazer.
( ) Outras. _______________________________________________________________

11. Qual o grau de escolaridade do seu pai ou responsável:
( ) 1º grau incompleto

( ) 2º grau incompleto

( ) 1º grau completo

( ) 2º grau completo

( ) curso superior incompleto
( ) curso superior completo

12. Qual o grau de escolaridade da sua mãe ou responsável:
( ) 1º grau incompleto

( ) 2º grau incompleto

( ) 1 ºgrau completo

( ) 2 ºgrau completo

( ) curso superior incompleto
( ) curso superior completo

13. A renda mensal da família é de aproximadamente: (incluindo a renda de todos os que
trabalham).
( ) até 3 salários mínimos.
( ) entre 3 e 6 salários mínimos.
( ) acima de 6 salários mínimos.

14. Qual a profissão da sua mãe ou responsável? Explique:
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15. Qual a profissão do seu pai ou responsável? Explique:

16. Qual a importância dos seus estudos para sua família?

17 De que maneira sua família participa da sua vida escolar?

18. Seus pais ou responsáveis incentivam você a estudar?
( ) Sim

( ) Não

III. MÍDIA E ACESSO Á CULTURA
19. Além dos livros escolares, quantos livros há na sua casa?
( ) O bastante pra encher uma prateleira (1 a 20 livros)
( ) O bastante pra encher uma estante (21 a 100 livros)
( ) O bastante pra encher várias estantes (mais de 100 livros)
( ) Nenhum

20. Em um dia de aula, quanto tempo você passa assistindo TV?
( ) 1 hora ou menos

( ) 4 horas ou mais

( ) 2 horas

( ) Não assisto TV

( ) 3 horas

21. Em um dia de aula, quanto tempo você passa no computador?
( ) 1 hora ou menos

( ) 4 horas ou mais

( ) 2 horas

( ) Não utilizo o computador

( ) 3 horas

22. Você acha que o quanto você estuda em casa
(

) É mais que suficiente
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(

) É suficiente

(

)insuficiente

( ) gostaria de estudar mais
O que lhe impede de estudar mais?____________________________________________

IV. LAZER
23. O que você mais gosta de fazer quando não está na escola? (é possível uma ou mais
respostas):
( ) pratico esportes (é possível uma ou mais respostas):
( ) leio
( ) vejo TV
( ) ouço música
( ) frequento cinema e/ou teatro
( ) vou a barzinhos e/ou restaurantes
( ) “bato papo” com amigos na sua casa ou na deles
( ) “bato papo” com amigos em espaços públicos (shopping, praça, rua, etc). Onde?
_____________________
( ) visito familiares
( ) converso com meus pais e irmãos
( ) navego na internet
( ) vou à igreja
( ) outra opção. Qual? _____________

24. O que você acessa mais na internet? _______________________________________

25. O que você lê mais?
( ) revistas Qual? _________________
( ) jornal. Qual? ______________
( ) livros
( ) quadrinhos
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( ) sites na internet
( ) não lê

V. TRABALHO
26. Em relação ao trabalho, qual a sua situação? (é possível uma ou mais respostas)
( ) Está trabalhando (qualquer trabalho remunerado, inclusive “bico”)?
( ) Não está trabalhando
( ) Está procurando trabalho
( ) Não está procurando trabalho

27. Se você pudesse escolher:
( ) gostaria de largar o trabalho para cursar a universidade
( ) gostaria de conciliar a universidade e o trabalho
( ) gostaria apenas de trabalhar
( ) gostaria de apenas estudar
Comente:______________________________________________________________________
____________________________________________________________________

VI. EDUCAÇÃO
28.

Com

que

idade

você

entrou

na

escola

(creche,

pré-escola

ou

escola

primária)?________________________________

29. Você faz as obrigações escolares:
( ) sempre ou quase sempre
( ) de vez em quando
( ) nunca ou quase nunca.
Comente:______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

30. Em um dia de aula, quanto tempo você passa fazendo trabalhos domésticos?
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( ) 1 hora ou menos
( ) 2 horas

( ) 4 horas ou mais
( ) Não faço trabalhos domésticos

( ) 3 horas

30. Você vem à escola por quê? (é possível uma ou mais respostas)
( ) acha importante para seu futuro profissional
( ) seus pais obrigam
( ) é o lugar de encontro dos amigos
( ) nunca pensou nesse assunto

31. Em geral, você considera que o que aprende na escola:
( ) é completamente desnecessário e sem utilidade pra sua vida profissional
( ) em sua maioria é pouco importante
( ) tem coisas úteis e inúteis em número equilibrado
( ) tem tudo a ver com o que você necessita para a sua vida profissional
Comente: _________________________________________________________________

32 . Qual(is) o(s) curso(s) que você já fez ou está fazendo além das aulas regulares, dentro ou
fora da escola? (é possível uma ou mais respostas)
( ) Atividades culturais (música/teatro/artes plásticas/dança/outros)
( ) Cursos profissionalizantes
( ) Esportes (ginástica/futebol/capoeira/outros)
( ) Informática
( ) Língua estrangeira
( ) Pré-vestibular (comunitário ou privado)
( ) Reforço escolar
( ) Religião
( ) Outros cursos _______________
( ) Nenhum curso
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33. Se pudesse escolher:
( ) continuaria estudando nesta escola
( ) estudaria em uma escola pública na cidade
( ) estudaria em uma escola privada na cidade
( ) abandonaria os estudos
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APÊNDICE B - Esboço para questionário
BLOCO TEMÁTICO

PERGUNTAS

OBJETIVO

1. Perfil dos jovens

Sexo? Raça? De onde
vêm? Com quem mora?
Qual profissão dos pais?

Caracterização do sujeito

2. Relações com a família

A família incentiva sua
permanência na escola? A
família
contribui
financeiramente de alguma
forma para seus estudos?
Você
exerce
alguma
função
remunerada?
Quantas horas por dia?
Qual grau de escolaridade
dos pais?
Sua família
possui
terras?
Qual
profissão dos pais? Mora
em casa própria? Você se
considera um jovem rural?
O que você projeta para o
futuro? Quais as maiores
dificuldades de um jovem
rural?

Perceber em que contexto
este aluno se insere e que
experiências escolares ele
possui.

Além dos livros escolares,
quantos livros você tem em
casa? Quanto tempo passa
assistindo a tv? Quanto
tempo
passa
no
computador?

Verificar os meios que os
jovens utilizam para se
informar. E que tipo de
informação eles tem acesso

3. Mídia e acesso á cultura

4. Lazer

Levantamento do nível
socioeconômico dos alunos
Identificar o grau
escolaridade dos pais

de

Que tipo de leitura estão
habituados a fazer

O que gostam de fazer Conhecer como os jovens
quando não estão na se apropriam de outros
escola? Onde procuram se espaços e com quem eles
divertir?
Com
quem? dividem essa experiência
Fazem outros cursos? O
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que você lê mais? O que
gostam de fazer quando
não estão na escola? Onde
procuram se divertir? Com
quem?
5. Trabalho

Você esta trabalhando? Se
pudesse escolher você
apenas
trabalharia?
Gostaria
apenas
de
estudar? Trabalha quantas
horas por dia?

Identificar se os alunos
estão inseridos no mercado
de trabalho ou pensam em
buscar essa inserção.

6. Educação

Com que idade você entrou .
na escola? Você faz suas
obrigações escolares? Você
vem à escola por quê? Em
geral você considera o que
aprende na escola? Quais
cursos você fez ou esta
fazendo fora da escola? Se
pudesse
escolher
continuaria nessa escola ou
estudaria em outra?
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APÊNDICE C – Fotos da Escola Evandro Ávila

Foto 1: Fachada da Escola Evandro Ávila. Fonte: Escola Evandro Ávila

Foto 2: Biblioteca da Escola Evandro Ávila. Fonte: Escola Evandro Ávila.
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Foto 3: Refeitório da Escola Evandro Ávila. Fonte: Escola Evandro Ávila.

Foto 4: Quadra poliesportiva da Escola Evandro Ávila. Fonte: Escola Evandro Ávila.
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APÊNDICE D- Esboço para entrevista 1
BLOCO TEMÁTICO

PERGUNTAS

OBJETIVO

1. Caracterização social do Qual sua idade? É de são
entrevistado
João
del-Rei
mesmo?
Desde quando você habita
no Rio das mortes? Você
tem irmãos? Quantos?
Quantas pessoas moram na
sua casa? Quem são elas?
Como é a divisão de tarefas
dentro da casa? Você ajuda
no serviço de casa? Como?
Você faz as tarefas
escolares em que parte da
casa? Tem um quarto só
para você? Você tem um
computador? Você acessa a
internet onde? Fale-me um
pouco da sua rotina durante
a semana. O que você
costuma fazer? E no tempo
livre?

Conhecer a condição social
do aluno e a sua posição na
configuração da sua família,
e os recursos que ela oferece
para que ele progrida nos
estudos. Conhecer aspectos
significativos da família dos
jovens. Conhecer como se
organizam no dia a dia.
Identificar que padrões de
família são comuns ao
jovem rural hoje

2.
Escola e sentido da Você estudou sempre na
escolarização
escola Evandro Ávila?
Você
tem
muitas
lembranças da sua vida
escolar antes do ensino
médio? Como são essas
lembranças? O que você
mais aproveitou do ensino
fundamental? Como você
percebe as mudanças do
ensino fundamental em
relação ao ensino médio?

Reconstruir os fatos mais
significativos da trajetória
escolar, para refletir o
sentido da escola na vida
desses jovens. Identificar a
importância dos estudos
para o jovem e ampliar as
informações sobre o seu
percurso escolar

Do que você aprendeu na
escola o que mais utiliza na
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vida hoje? O que mais te
faz falta no ensino médio
hoje?
Como você se vê como
aluno? Você gosta de
estudar? O que significa
para você estudar na escola
Evandro Ávila?
3. Escolarização e planos O que você pensa do seu
futuros
futuro? O que você acha
que terá que fazer para ser
bem sucedido na vida? E o
que você acha que vai
acontecer com você nos
próximos 10 anos? E o que
você pode fazer para
atingir esse objetivo? Você
pensa continuar a estudar
após o ensino médio? Que
tipo de curso? Pretende
cursar
universidade?
Onde? Qual curso? Quando
você pretende começar a
trabalhar? Qual profissão
você
deseja
seguir?
Quando
adulto
você
pretende viver em rio das
mortes? Em sua opinião
por que muitos jovens
saem do meio rural? Que
motivos levariam você a
sair ou ficar no meio rural?
Caso permaneça em Rio
das Mortes que atividades
pretendem realizar? O
conhecimento
oferecido
pela escola pode ajudar a
ficar em Rio das Mortes?

Identificar os planos futuros
dos jovens. Como eles se
imaginam no futuro. Quais
são seus sonhos, projetos
em relação à vida, escola,
desejo de cursar uma
universidade, em que tipo de
universidade, pública ou
privada. Identificar se o
jovem trabalha e que tipo de
trabalho.
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Seus parentes cursaram o
ensino médio? E o ensino
superior? O quanto o
diploma é importante para
você e sua família? Seus
pais apóiam os estudos dos
filhos? De que maneira
fazem isso? O que eles
projetam para o futuro de
cada um dos filhos? Quais
as razões?
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APÊNDICE E- Esboço para entrevista 2
BLOCO TEMÁTICO

PERGUNTAS

1. Escola
sociais

1. Fale-me um pouco de Conhecer mais do cotidiano
sua classe neste ano. 2. escolar e do grupo-classe.
Como ela é?
Compreender as falhas, as
faltas que a escola vem
3. Como você se sente oferecendo. Ou ainda o que
nela? 4. Como você é na a escola vem dificultando.
sua classe e na escola? 5. Identificar a relação dos
O que gosta de fazer no jovens com os colegas e
recreio e intervalo das com os professores.
aulas? 6.
Tem muitos
amigos na escola? 7. O
que gostam de fazer
juntos?

e

relações

2. Trajetória e aprovações

8.
Você
recuperação?

OBJETIVO

já

pegou Conhecer mais a trajetória do
adolescente: se foi regular ou
acidentada.
9. Você já fez Estudos
Independentes?
10. Você já foi reprovado
em alguma matéria? 11.
Você já teve problema de
infrequência escolar?

3.
Escola
pedagógica

e

prática

12. Você acha que o quanto Compreender
os
você estuda em casa é investimentos dos estudos do
adolescente fora da escola.
suficiente?
Identificar a visão do jovem
13. O que lhe impede de
sobre como se ensina na
estudar mais? 14. Você
escola.
acha que o jeito de ensinar
da escola deveria mudar?
Esclarecer 15. De que
forma você acha que
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deveria ser as aulas?
4. Desempenho escolar

16. Como seu desempenho
escolar é visto pelos
professores? 17. Como seu
desempenho escolar é visto
pelos colegas da turma?

Comparar as visões acerca do
desempenho do adolescente
visto
pelos
colegas e
professores,
segundo
o
próprio adolescente.

18. Como seu desempenho
escolar é visto por você.

5.
Escola e conteúdo 19. Se você pudesse Conhecer um pouco da
ministrado
escolher, que matérias você relação do aluno com o que
tiraria do seu curso e quais é ensinado em sala
permaneceriam? 20. Quais
os motivos?

6. Avaliação dos professores

23. O que você acha dos Compreender como os jovens
professores e do conteúdo avaliam os professores e o
do curso?
conteúdo ministrado.
24. Português, o que você
acha?25. Matemática? 26.
O que você acha Geografia?
27. História? 28. Biologia?
29.
Filosofia?
30.
Sociologia? 31. Inglês? 32.
Artes?

7. Escola e sentimentos

33. Vejamos agora uma
lista de sentimentos que
você pode ampliar. Eu
gostaria que você me
falasse daqueles que você
já sentiu uma vez ou outra
na escola. 34. Alegria, 35.
Confiança, 36. Vergonha,

Conhecer um pouco os
sentimentos despertados na
história dos alunos com a
escola. Compreender os
motivos que levam o jovem
a frequentar a escola.
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37. Timidez, 38. Raiva, 39.
Tristeza, 40. Ódio, 41.
Aborrecimento, 42. Medo,
43. Inveja, 44. Dó, 45.
Amor, 46. Felicidade,
Quando você sente este
sentimento? Como é? 47.
Tem alguma coisa quê
você gostaria de ter vivido
mais na escola e não teve
oportunidade? 48. Você
vem à escola por quê?
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APÊNDICE F – Termos de consentimento (entrevistas)

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

TERMO DE ESCLARECIMENTO

Você está sendo convidado(a) a participar de um estudo que busca conhecer os jovens do Ensino
Médio da Escola Estadual Evandro Ávila. Os avanços nesta área ocorrem através de estudos
como este; por isso, a sua participação é importante. O objetivo deste estudo é compreender como
é ser jovem hoje, estudando e morando na zona rural de São João del-Rei. Caso você participe,
será necessário comparecer, conforme sua disponibilidade, a um encontro e responder a uma
entrevista realizada pela mestranda Karla de Freitas Alves Pinto, enfocando temas relacionados
às suas opiniões e sentimentos sobre sua vida e a escola. Não há riscos ou desconfortos no estudo,
e não será adotado nenhum procedimento que lhe traga qualquer desconforto ou risco à sua vida.
Você poderá ter todas as informações que quiser e poderá não participar da pesquisa ou retirar
seu consentimento a qualquer momento, sem nenhum prejuízo. Pela sua participação no estudo
você não receberá qualquer valor em dinheiro, mas terá a garantia de que todas as despesas
necessárias para a realização da pesquisa não serão de sua responsabilidade. O que você falar
ficará anônimo, ou seja, ninguém saberá que foi você que disse isso ou aquilo, nós não diremos o
seu nome ou inventaremos outro nome pra você.
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE, APÓS ESCLARECIMENTO

Eu, ____________________________________________________, li o esclarecimento acima e
compreendi para que serve o estudo e qual procedimento a que serei submetido. A explicação que
recebi esclarece os riscos e benefícios do estudo. Eu entendi que sou livre para interromper minha
participação a qualquer momento, sem justificar minha decisão. Sei que meu nome não será
divulgado, que não terei despesas e não receberei dinheiro por participar do estudo.
Estou ciente de que os dados produzidos nessa entrevista serão usados como elementos de análise
para dissertação de mestrado realizada pela estudante no Programa de Pós-Graduação em
Educação da Universidade Federal de São João del-Rei, assim como podem vir a ser usados
também em futuros trabalhos acadêmicos.

São João del-Rei, ____ de ___________ de 2015.

________________________________
Assinatura do voluntário

_______________________________
Assinatura do pesquisador responsável

___________________________
Documento de identidade

