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RESUMO
O presente estudo se insere no campo da Sociologia da Educação, mais especificamente na área
daqueles trabalhos destinados à compreensão do efeito da escola na vida dos sujeitos. O objetivo desta
dissertação foi compreender, com base nas reconstruções das trajetórias escolares e sociais, o efeito da
Fundação Bradesco na vida de um conjunto de ex-alunos. A Fundação Bradesco é uma instituição
filantrópica, fundada em 1985, em São João del-Rei, a partir dos anseios do seu fundador, Amador
Aguiar, que almejava criar uma escola para atender as crianças pobres. A metodologia utilizada
baseou-se na entrevista genealógica realizada com os atores, própria para a reconstrução de trajetórias
e estratégias escolares e sociais, além de recursos bibliográficos e virtuais, como contatos por um site
de relacionamentos, o facebook. A pesquisa se ocupou com 11 atores que tiveram uma trajetória na
Fundação de seis a 12 anos e que conviveram na mesma sala até a conclusão do Ensino Médio.
Observamos que todos os sujeitos são advindos de famílias com pouco capital escolar, de poucas
posses econômicas, mas que demonstravam esforços para que os filhos estudassem em uma “boa
escola”, indicando possuírem um modelo de instituição. A reconstrução das trajetórias escolares e
sociais por meio dos depoimentos dos entrevistados forneceu um conjunto de dados que apresentou o
efeito da Fundação Bradesco na vida deles. As famílias apostavam na conclusão da Educação Básica
para a inserção dos filhos no mundo do trabalho e, por falta de conhecimento, não conversavam com
os filhos sobre a entrada na universidade. Observamos, também, que a Fundação Bradesco contribuiu
relativamente para uma longevidade escolar do conjunto dos alunos. A educação da escola conformou
os sujeitos para o trabalho e o convívio social, o que pode ser configurado como um novo habitus,
construindo disposições morais e físicas nas mentes e corpos dos sujeitos através de uma forte ação
disciplinar que imperava na escola. Como conclusão, os dados apontam ainda que as famílias
participavam da vida escolar dos filhos das mais diversas formas, por meio da ordem moral doméstica,
das frequências às reuniões escolares e do acompanhamento dos deveres de casa. Observamos pelo
perfil familiar dos entrevistados, que a Fundação Bradesco escolheu famílias que se adaptavam bem
com a forma escolar estabelecida na instituição. E a “fama” da Fundação Bradesco de ser uma “boa
escola” por oferecer “material escolar”, “uniforme” e ser “disciplinar” perpetuou-se nas gerações
seguintes, pois os entrevistados comentaram, de forma pragmática, sobre uma “possível” melhora no
ensino ofertado pela Fundação, mas enfatizaram que almejam uma vaga para os filhos na instituição
pelos aparatos materiais e disciplinadores que ela oferece.
Palavra-chave: Sociologia da Educação. Trajetória escolar e social. Fundação Bradesco

ABSTRACT
The current study is part of the studies in Educational Sociology, more specifically, in the area
that focuses on the understanding of the effect of school in people’s lives. The aim of this
assignment was to understand, based on the social and educational journey reconstruction, the
effect that “Fundação Bradesco” had in the lives of a group of ex students. “Fundação
Bradesco”, a philanthropic institution, was founded in 1985 in São João Del-Rei, by Amador
Aguiar who dreamed of setting up a school which would attend poor children. The chosen
methodology was based on a genealogical interview, appropriate to reconstruct their social
and educational lives, with the ex students as well as bibliographical and visual resources such
as a social network: Facebook. The research focused on 11 people who studied there from 6 to
12 years, in the same classroom until their secondary school graduation. It could be noticed
that all of them came from families with low educational income, low standard of living,
however, they all wanted their offspring to study at a “good” school, showing that they had
model of school in mind. The results of the interviews resulted in data that presented us the
effect that the institution had in their lives. Their families hoped that their secondary school
graduation would guarantee a good position in the work market and, due to the lack of
knowledge; they did not talk about going to university with their children. We also noticed
that “Fundação Bradesco” did not contribute to a longer school life to these students. The
school education made them focus on work and social life, a new habitus, building moral and
physical dispositions in the mind and body of the students through strict discipline. As a
conclusion, the data also indicates that the families took part in the students’ lives in different
ways such as imposing discipline at home, attending the school meetings and following their
children’s homework. It was also possible to notice through their family profile that
“Fundação Bradesco” had chosen families that would fit in the rules of the institution. As a
result, the fame of being a good school because it offered school objects, uniform and
strictness was perpetrated among the next generations as the interviewed people commented
pragmatically about a possible improvement in the school education so that they emphasized
that they also want their kids to study there because of the material and disciplinary assets it
offers.
Key words: Educational Sociology. Social and school journey. Fundação Bradesco.
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INTRODUÇÃO
Esta pesquisa emergiu perante o meu1 interesse por temas relacionados à Sociologia da
Educação. Graduei-me em Pedagogia pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ)
e, ao ingressar nas disciplinas de Sociologia da Educação I e II, senti-me fascinada pelos
estudos que privilegiavam as relações sociais e a educação. Conhecer exemplares dos autores
como Pierre Bourdieu, Bernard Lahire, Écio Antônio Portes, Maria Alice Nogueira, Nadir
Zago e Daniel Thin fez crescer em mim o desejo de investigar temas que dizem respeito às
ações cotidianas relacionadas à educação. O interesse pela temática da presente pesquisa
surgiu deste meu interesse pela área da Sociologia da Educação e em virtude de ter estudado
em uma escola muito estimada e considerada pela comunidade de Santa Cruz de Minas e
arredores como “boa escola”.
Eu tinha ciência de que a motivação precisava apresentar uma relevância que não
fosse apenas pessoal, mas que realmente a justificasse enquanto trabalho científico destinado
a eventuais leitores interessados pelos mesmos assuntos. Sem essa condição, meu trabalho
correria o risco de satisfazer apenas a um capricho pessoal e descompromissado. Surgiram,
então, novas buscas e indagações. Qual seria nosso recorte? Quais métodos seriam mais
adequados ao desenvolvimento de nossa pesquisa? Há trabalhos sobre a Fundação Bradesco?
Ao ler vários tipos de pesquisas sobre efeito escola, percebemos que os autores se
ocuparam em trabalhar com as características da escola e sua influência no desempenho
cognitivo dos alunos. Diante das dificuldades que nós tivemos para entrar no interior da
Fundação Bradesco, a fim de ter acesso aos indicadores que poderiam propiciar a medida do
efeito escola e até mesmo para fazer com que esta pesquisa seja algo inovador no campo da
Sociologia da Educação, já que não encontramos estudos que discutiam aspectos que se
relacionavam com esta proposta de pesquisa, optamos por trabalhar com o efeito da escola,
visto e analisado por meio das falas e manifestações dos sujeitos.
Trabalhos sobre efeito da escola, especialmente sobre a Fundação Bradesco, ainda não
são comuns. Encontramos um artigo publicado na revista Estudos em Avaliação Educacional,
da Fundação Carlos Chagas, de 2008, que comparava os desempenhos dos alunos da

1

Nas passagens do texto, nas quais falarei sobre a construção da entrevista e traços da minha trajetória, foi
utilizada a primeira pessoa do singular. Entretanto, ao longo do texto, optei por utilizar a primeira pessoa do
plural, com o intuito de firmar as contribuições tanto minhas como do meu orientador para a construção da
presente pesquisa.
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Fundação a partir do 2° ano do Ensino Fundamental ao 2° ano do Ensino Médio com as notas
dos estudantes de escolas públicas e privadas.
Encontramos, também, um estudo sobre a Educação de Jovens e Adultos (EJA),
oferecido pela Fundação Bradesco. O nosso enfoque de pesquisa na Fundação se difere das
pesquisas já exploradas, o que a torna inédita. Nossa proposta em verificar o efeito dessa
escola na vida dos ex-alunos visou a contribuir para ocupar esta lacuna nos estudos
qualitativos em Sociologia da Educação. E assim se deu a construção do nosso objeto de
pesquisa. Sendo assim, um dos fios condutores desta dissertação foi verificar qual o efeito na
vida dos alunos provenientes dos meios populares de uma escolarização longa2 efetuadas em
uma escola considerada pela comunidade como uma “boa escola”? Seguido de outras
questões, pode-se dizer que o interesse foi verificar também os destinos escolares e sociais
desses alunos que se formaram em 2002, na Fundação Bradesco, e que eram moradores da
cidade de Santa Cruz de Minas? Como a educação oferecida por essa escola interferiu na
formação e nos destinos escolares desses alunos?
Para analisarmos o efeito da escola na vida dos alunos não verificamos os conteúdos
curriculares da Fundação Bradesco e o que isso afetou na vida dos estudantes. O que nos
interessou foi analisar o processo deles pela passagem na escola. Nessa perspectiva, a
pesquisa possuiu como proposta a reconstrução de trajetórias sociais e escolares de ex-alunos
da Fundação Bradesco que foram moradores de Santa Cruz de Minas. O objetivo da
reconstrução dessas trajetórias foi analisar o possível efeito da escola na vida dos sujeitos
participantes da pesquisa. É importante destacar que a Fundação Bradesco é muito estimada
pelos moradores de Santa Cruz de Minas, o que justifica a escolha por sujeitos que moravam
na cidade quando foram alunos da instituição.
Mesmo não encontrando diálogo entre a nossa pesquisa e as que serão mencionadas a
seguir, consideramos pertinente um breve comentário sobre alguns estudos sobre o efeito
escola para o leitor observar que o viés da nossa pesquisa se difere dos estudos que já foram
explorados.
1- Discussões teóricas sobre efeito escola
No Brasil, estudos sobre o efeito escola na vida dos sujeitos foram produzidos a partir
dos anos de 1990, efetuados por pesquisadores brasileiros interessados em analisar os dados

2

Caracterizamos aqui como escolarização longa aquelas trajetórias dos sujeitos com, no mínimo, seis anos
inseridos na Fundação Bradesco.
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de avaliação em larga escala, como os dados do Sistema Nacional de Avaliação da Educação
Básica (SAEB). O SAEB é uma pesquisa por amostragem realizada a cada dois anos pelo
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP). Philip Fletcher (1997) foi o
pioneiro a produzir uma análise com a edição de 1995 do SAEB. O objetivo dessa pesquisa
foi coletar dados com a aplicação de testes de desempenho de algumas disciplinas escolares
(Matemática e Língua Portuguesa) no final do 5º e 9º anos do Ensino Fundamental.
Fletcher constatou que a variação dos resultados dos alunos do 9° ano em Matemática
pode ser atribuída à variação entre 14% das escolas. Isso devido aos efeitos das instituições,
no sentido do seu potencial de influir no desempenho dos alunos. Analisando as edições
seguintes do SAEB, ele constatou que a escolha da escola é realmente um fator importante, já
que a variação foi de 14% e 22%, mostrando como a preferência por uma determinada
instituição de ensino faz a diferença. Como afirmam Nigel Brooke e José Francisco Soares
(2008, p. 9):
A consolidação do SAEB a partir de 1995 e a consequente publicação
regular de dados comparáveis sobre o desempenho dos alunos da educação
básica provocaram uma mudança profunda na forma de analisar os sistemas
de ensino no Brasil. Após o SAEB, os sistemas educacionais puderam ser
analisados não só em relação à sua capacidade de atendimento às crianças
em idade escolar, mas também em relação ao aprendizado de seus alunos.
Pela primeira vez, tornou-se possível avaliar aquelas características das
escolas que mais se associavam à aprendizagem. Mediante o cruzamento de
informações sobre as condições de funcionamento das escolas, as
características socioeconômicas dos alunos e o nível de aprendizado
alcançado, a pesquisa brasileira começou a quantificar o efeito escola e a
desvendar as especificidades da escola eficaz.

Conforme Brooke e Soares (2008) o conceito de efeito da escola é utilizado para medir
a capacidade de as escolas, por meio do seu projeto pedagógico, influenciarem o cognitivo
dos seus alunos. Boa parte desse tipo de pesquisa visa a analisar como as características das
escolas influenciam no desempenho escolar dos alunos que as frequentam.
Para Valerie Lee (2010), para se trabalhar com o efeito escola, é necessário levar em
consideração algumas categorias. A primeira é em relação à composição demográfica das
escolas. Esse aspecto abrange questões como a situação socioeconômica dos alunos, o perfil
racial dos estudantes que a frequentam e, a média de idade destes. A segunda categoria
contempla a estrutura da escola, compreendendo aspectos tais como se a escola faz parte da
rede pública ou privada, os níveis de ensino que são oferecidos e a quantidade de alunos
matriculados. A terceira categoria é a organização acadêmica escolar, que inclui a estrutura

14

curricular, ou seja, a proposta é analisar como o ensino é organizado dentro da instituição.
Logo a seguir, apresentamos duas situações nas quais o efeito escola foi analisado.
Telma Aparecida Luciano Alves3 (2011) desenvolveu uma dissertação de mestrado
após analisar o Relatório Pedagógico do Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar do
Estado de São Paulo (SARESP). A autora constatou que, em 2007, um total de 23,8% dos
estudantes da rede estadual de ensino, terminou o 4º ano do Ensino Fundamental
apresentando um nível abaixo do básico na prova de redação. Alves observou que as maiores
dificuldades desses alunos era compreender a proposta de redação e desenvolvê-la dentro do
assunto solicitado, demonstrar domínio na utilização dos recursos coesivos e registrar o texto
de acordo com a norma gramatical.
Considerando os dados e tendo o material dos alunos como instrumento de análise, o
objetivo foi investigar como o efeito escola e as participações familiares afetaram o processo
de construção da competência escritora dos estudantes.
O estudo foi realizado com um grupo de 18 alunos do 6º e 7º anos do Ensino
Fundamental da rede estadual, localizada no município de Assis/SP, ao longo de 2009 e 2010.
Para alcançar o objetivo proposto, Alves analisou a redação dos alunos no início de 2009 e
2010 e as possíveis contribuições da escola e da família para o rendimento dos discentes.
Alves queria verificar como os pais contribuem no desempenho dos filhos e se teria um efeito
benéfico do processo de tutoria educacional sobre o rendimento dos alunos. Os principais
resultados da pesquisa indicaram que houve comparações significativas durante esses dois
anos. O desempenho dos educandos no início de 2009 e durante 2010 mostrou que houve uma
tendência à manutenção do rendimento e que os pais participam da vida escolar dos filhos por
meio da frequência as reuniões de pais, do diálogo em casa sobre os estudos e da conversa
com os professores.
Alves concluiu que o aproveitamento dos educandos não é fruto apenas do efeito
escola, mas de um conjunto de fatores, dos quais se destaca a participação dos pais, e que um
programa de tutoria pode minimizar a ausência de acompanhamento escolar por parte da
família, pois é uma ação da escola que realmente surte efeito no desempenho dos alunos.
A fim de contribuir para a discussão sobre o efeito escola, Maria Teresa Gonzaga
Alves 4e José Francisco Soares 5 (2008) fizeram um artigo com o objetivo de analisar o efeito
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escola para o processo de aprendizagem de seus alunos nos dois componentes curriculares,
Matemática e Português. Participaram da pesquisa 1.194 alunos distribuídos nas sete escolas
públicas de Belo Horizonte. O que se assemelhava entre as escolas eram as suas localizações
e o perfil socioeconômico dos alunos. A pesquisa se baseou em dados longitudinais coletados
em dois anos. No primeiro ano, foram coletados dados no início e no final do 5º ano do
Ensino Fundamental. No 6º ano foram coletados dados no final do ano. Os alunos foram
submetidos a testes cognitivos. Os alunos também responderam a um questionário para
levantar informações sobre suas características demográficas e socioeconômicas.
O resultado da pesquisa mostrou que os alunos com nível inicial mais baixo,
progrediram mais que os alunos com nível inicial mais alto. Alves e Franco não desprezaram
os atributos socioeconômicos dos alunos e constataram que tal atributo tem impacto na
explicação de diferença no nível inicial, porém houve o efeito escola na progressão dos alunos
com nível inicial baixo nas referidas disciplinas.
Já nos Estados Unidos, a pesquisa do efeito escola começou há 50 anos, com o
chamado First Coleman Report (Primeiro Relatório de Coleman). Essa pesquisa foi realizada
em 1960 e foi composta por 640 mil alunos de quatro mil estabelecimentos públicos do país.
O coordenador do estudo foi o professor James Coleman e teve como proposta documentar os
efeitos negativos nas crianças, particularmente em seu desempenho, frequentadoras de escolas
onde existia a segregação racial. A maioria das escolas que segregavam os alunos eram
também aquelas com poucos recursos. E a finalidade do trabalho era constatar que a igualdade
de oportunidades educacionais poderia ser atingida melhorando os recursos da instituição e
abolindo a segregação. Coleman queria demonstrar que os alunos que frequentavam escolas
com ampla oferta de recursos (como professores bem capacitados e, estrutura física bem
planejada e de boa qualidade) obtinham resultados superiores aos das crianças que
frequentavam escolas com uma oferta inferior de recursos.
Os resultados da pesquisa de Coleman mostraram que não houve grandes diferenças
no desempenho das crianças que fossem relacionadas à qualidade ou a quantidade dos
recursos disponíveis nas escolas. Coleman constatou que a grande diferença no desempenho
estudantil estava relacionada e dependia da origem e da condição socioeconômica do aluno e
que a diferença entre as escolas era muito pequena. Coleman procurou apontar o debate sobre
o papel da escola perante uma sociedade igualitária, e demonstrou que as diferenças

5

Prof. Doutor aposentado da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

16

socioeconômicas são as responsáveis pelas diferenças entre o desempenho dos alunos e que as
escolas não faziam diferença.
Conforme demonstramos, as pesquisas acima retrataram o efeito escola e basearam-se
em características da instituição e em avaliações. Os referidos estudos permitiram-nos
constatar que não houve pesquisas acadêmicas que já foram produzidas sobre o efeito da
Fundação Bradesco na vida dos ex-alunos, o que faz com que nossa pesquisa seja única no
campo da educação que aborda esse tema.
Dos sete capítulos desta dissertação, o Capítulo I foi dedicado à apresentação da
história da Fundação Bradesco na cidade de São João del-Rei, e sobre seu fundador, Amador
Aguiar. Nesse capítulo, apresentamos a concepção dos moradores de Santa Cruz de Minas em
relação à Fundação Bradesco e, também, um pouco da história da cidade.
O Capítulo II foi destinado à compreensão dos nossos fundamentos teóricos. Nesse
capítulo, apresentamos a metodologia utilizada na pesquisa, o perfil dos sujeitos entrevistados
e como a entrevista foi construída. Apresentamos, também, os parâmetros de Lahire e os
parâmetros que foram construídos por nós e que foram abordados nas entrevistas, e, por fim, o
processo de transcrição destas.
Como tratamos das reminiscências sobre a Fundação Bradesco, tivemos por exercício,
escrever meu retrato sociológico, que foi o Capítulo III da pesquisa. O objetivo foi submeter a
minha história escolar e social ao mesmo método que submeti os outros ex-alunos da
Fundação, o que foi feito de uma maneira mais profunda do método. Aqui, eu destaquei a
minha trajetória escolar e social, e para isso, eu submeti a minha própria história ao método de
investigação que nós construímos para analisarmos os sujeitos investigados por nós.
No quarto capítulo, tratamos dos retratos sociológicos dos cinco sujeitos que possuem
o Ensino Médio e a análise desses retratos.
No quinto capítulo, apresentamos os retratos sociológicos dos cinco atores que estão
ou estiveram inseridos em uma universidade e, logo após, a análise desses retratos.
No sexto capítulo, mostramos algumas “marcas da escolaridade” encontradas nas
narrativas dos sujeitos entrevistados. O capítulo foi composto por elementos mais marcantes e
pela intensidade como surgiram nos discursos: a relação com os amigos e professores; a
disciplina e as expectativas dos pais em relação à Fundação Bradesco.
No sétimo capítulo, enaltecemos as considerações a que chegamos após finalizarmos a
pesquisa.
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Por último, apresentamos a referência bibliográfica, seguida do apêndice com o roteiro
das perguntas para verificarmos o capital físico dos atores, quadro comparativo das três LDBS
e o termo de autorização para utilização dos nomes reais dos entrevistados.

CAPÍTULO I
A FUNDAÇÃO BRADESCO NA CIDADE DE SÃO JOÃO DEL-REI

Nas proximidades da cidade de Santa Cruz de Minas há uma instituição escolar
chamada Escola de Educação Básica e Profissional Dona Sinhá Neves Fundação Bradesco,
que fica situada no bairro Cohab, em São João del-Rei, nos limites das duas cidades.
Figura I- Escola Fundação Bradesco

Fonte: Google, 2017.
Figura II: A Escola Fundação Bradesco e, à direita, Santa Cruz de Minas
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Fonte: Facebook/A antiga São João del-Rei

Segundo o site da Fundação Bradesco6, a escolha da cidade de São João del-Rei para a
implementação de uma Fundação Bradesco foi devido a uma conotação política. Tancredo
Neves, que era governador de Minas Gerais, fez uma solicitação pessoal a Amador Aguiar
para que instalasse uma escola em sua cidade natal. Seu pedido foi atendido e Tancredo
Neves participou da inauguração da escola no dia três de março de 1985. Como forma de
homenageá-lo, foi dado à escola o nome de sua mãe.
Figura III- No centro, temos a senhora Risoleta Neves, de vermelho. À sua direita Tancredo Neves e à sua
esquerda, Amador Aguiar, no dia da inauguração da Fundação Bradesco.

Fonte: http://www.fundacaobradesco.org.br/museu/hist_alb_exp.asp
Figura IV: Descerramento da placa
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Fonte: Revista Bradesco, nº 01, Março/1985, p. 07.
Figura V: Hasteamento das bandeiras , no dia da inauguração, pelo Sr. Amador Aguiar, à esquerda,
Tancredo Neves e o prefeito de São João del-Rei, Cid Valério, em 1985.

Fonte: Revista Bradesco, nº 01, Março/1985, p. 06.

A Fundação Bradesco é uma instituição educacional filantrópica mantida pelo Banco
Bradesco. De acordo com as informações disponibilizadas pelo site Fundação Bradesco7, a
escola é a maior instituição filantrópica do Brasil e está entre as cinco maiores da América
Latina.
Primeiramente, apresentamos as características e as estruturas da Fundação Bradesco
que essa pesquisa faz referência, e, logo após, as mudanças que aconteceram na escola. A
Fundação abrange uma área total de 30.922 m², sendo o primeiro prédio com uma área
construída de 3.857,94 m². Nesse prédio, fundado há 32 anos, eram oferecidas todos os níveis
de ensino, tais como Pré-escolar, Ensino Fundamental, Ensino Médio e Telecurso. Todas as
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modalidades de ensino eram voltadas para as famílias carentes da região. O ensino era focado
na entrada dos alunos no mundo do trabalho. No entanto, as aulas eram concomitantes com o
curso técnico em Administração de Empresas, o que foi extinto em 2000. As aulas são
voltadas para projeto, como as aulas de Técnicas Agrícolas. Os alunos do Ensino
Fundamental e Ensino Médio tinham 25 aulas por semana.
Os cursos profissionalizantes de culinária e informática eram oferecidos em outro
prédio. A instituição oferecia ensino gratuito, material escolar e uniforme a todos os alunos.
Com o intuito de garantir a qualidade de vida e bem estar dos discentes, era oferecida,
também, “assistência odontológica”.
O prédio contava com 11 salas de aulas. Em cada sala havia um quadro e um
retroprojetor. Havia também a sala dos professores, sala da diretora, do vice-diretor, dos
orientadores e dois banheiros para uso exclusivo dos mesmos. Havia a sala para o
atendimento odontológico e um almoxarifado. A escola tinha uma ampla biblioteca com
diversos livros, revistas e enciclopédias. Havia um laboratório de ciências e outro de
informática para atender os alunos do Ensino Fundamental e Ensino Médio. O laboratório
tinha aproximadamente 45 computadores e ambos possuíam ar condicionado. A escola tinha
uma cozinha industrial espaçosa e mobiliada onde era feita a merenda escolar. Havia,
também, um pátio de recreação extenso, com mesas para a refeição e dois banheiros para uso
dos alunos.
A escola possuía um “parquinho” que era destinado aos alunos do Pré-Escolar. Para
as aulas de Educação Física havia “duas quadras, uma de basquete e outra de futebol” e “duas
piscinas”. Havia também um prédio para guardar os materiais esportivos e dois banheiros para
uso dos alunos que estavam na aula.
No decorrer dos anos, a Fundação Bradesco passou por algumas reformas físicas e
organizacionais. A educação da Fundação Bradesco sofreu mudanças e hoje a escola tem o
foco no aprendizado dos alunos, com o objetivo da inserção deles no mundo do trabalho e,
principalmente, na universidade.
No primeiro prédio foi construído mais uma sala de aula que atende os alunos da
Educação Infantil e 1° ano do Ensino Fundamental. A carga horária das aulas do Ensino
Fundamental foi estendida e atualmente é de 36 horas, incluindo aulas de Ética e Espanhol.
Os alunos do Ensino Fundamental também contam com grupos de estudos, no contraturno,
com os professores de Matemática e Português.
Há uma sala exclusiva para as aulas de Artes que contém um computador e armário
com objetos, tais como tintas, papéis e tesouras. Há uma sala para os alunos da Educação de
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Jovens e Adultos (EJA), que substituiu o Telecurso. Nessa sala de aula há cinco computadores
para uso exclusivo dos alunos. Há, também, um quadro, um computador para uso do
professor, projetor e ventiladores. No primeiro prédio há uma portaria, com um guarda, que
recebe os alunos do Ensino Fundamental. Os discentes têm que estar uniformizados e
apresentar a carteira de estudante para entrar na escola.
O segundo prédio da escola foi construído em outubro de 2016, tem 2.046,98 m² para
atender exclusivamente aos alunos do Ensino Médio. A carga horária dos alunos é de 33 horas
semanais. Eles têm sete aulas, três vezes na semana, e seis aulas nos outros dois dias,
incluindo aula de Espanhol, que é opcional, e aula de Tecnologia Digital, que acontece no
laboratório de informática. Nessa aula, cada turma é responsável por um programa e no final
do ano eles montam um projeto. Os alunos ainda contam com plantões no contraturno
referente a todas as disciplinas. Nesse prédio há uma cozinha, onde é feita a merenda dos
alunos com base no cardápio feito por uma nutricionista, do setor de nutrição, da Fundação
Bradesco. A merenda escolar dos alunos do Ensino Fundamental se difere dos alunos do
Ensino Médio. A merenda é feita de acordo com a idade deles. A escola aproveita os vegetais
e verduras que são plantados na escola e cuidados pelos encarregados.
No segundo prédio há, também, uma portaria, com um guarda para receber os alunos
do Ensino Médio. Há três salas de aula e em cada uma tem um quadro, computador para uso
dos professores, ventilador e projetor. Há uma sala de estudos, com cinco computadores,
exclusivo para os alunos, que pode ser usada no contraturno. Há a sala da orientadora, dois
banheiros para uso dos funcionários e mais dois banheiros para uso dos alunos. Nesse prédio
há um laboratório de ciências e outro de informática com 45 computadores.
Próximo do segundo prédio da escola há um ambiente chamado Estação do
Conhecimento com mesas e cadeiras. Esse espaço foi feito para os professores do Ensino
Fundamental e Ensino Médio levarem os alunos para aulas diversificadas.
Na instituição há um pequeno prédio que fica os objetos da empresa terceirizada que
cuida da limpeza e manutenção da escola. Na Fundação há um prédio para atender a
comunidade e, também, os alunos com cursos de artesanato, culinária e preparatório para o
Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). Nesse prédio há dois banheiros e uma sala de
estudo que serve para atender todos os alunos.
Na Fundação tem um prédio onde é feito as aulas de oficina de papel. Nesse ambiente
acontecem os cursos com papel reciclado. Um projeto de destaque criado dentro da Fundação
Bradesco foi a fibra real. A escola contratou uma equipe para gerenciar o projeto e os alunos
criaram a fibra. Atualmente, a escola só trabalha com cursos de reciclagem. O curso é
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desenvolvido em três etapas. Na primeira, os alunos fazem o papel reciclado. Na segunda,
eles trabalham com a fibra de bananeira e, por último, a encadernação. É produzido cadernos
e distribuídos aos alunos.
Na escola há um prédio que atende o setor de informática. Em 2016, a escola abriu
mais uma oportunidade para a comunidade ingressar no mundo do trabalho oferecendo curso
técnico, como os de Administração e Informática.
Na Fundação Bradesco há a “fanfarra da escola”, que é composta pelos próprios
alunos e está presente em todos os desfiles cívicos do dia sete de setembro. A escola, por meio
de uma seleção, que não sabemos esclarecer detalhes, convida alguns alunos para trabalharem
no Banco Bradesco após concluírem o Ensino Médio.
A Fundação realiza, desde 2003, o Dia Nacional de Ação Voluntária, um evento que
acontece em um sábado, uma vez ao ano. De acordo com o site voluntariado8, da Fundação
Bradesco, a escola tem uma proposta de fazer da educação “um instrumento de
transformação, estimulando o comprometimento dos cidadãos com o respeito às diferenças, à
preservação da cultura regional e à natureza”. De acordo com o site voluntariado, o projeto
social da Fundação Bradesco é centrado na educação como meio de inclusão e
desenvolvimento de valores. Por essa razão, preza o envolvimento dos alunos, professores,
funcionários da escola, comunidade, colaboradores, pais de alunos, órgãos públicos e diversos
profissionais nessa atividade, tornando-os protagonistas das mudanças que elevam a qualidade
de vida das pessoas.
No dia do voluntariado, são desenvolvidas atividades gratuitas que proporcionam
atendimento para os moradores das comunidades em torno da Fundação Bradesco. As
atividades oferecidas são diversas: há orientação sobre saúde bucal, palestras sobre risco de
uso de drogas, prevenção de DSTs/Aids, orientação jurídica, oficinas de artesanato, emissão
de documentos (RG e carteira profissional), corte de cabelo, oficinas de contação de história,
mostras artísticas e gincanas, confecção de brinquedos feitos com material descartável e,
pintura, dentre outros.
1.1- Amador Aguiar, fundador da Fundação Bradesco
Segundo o site9 “A história do fundador do Bradesco”, a escola foi fundada por
Amador Aguiar, nascido em 1904, em Ribeirão Preto, São Paulo (SP). Filho do lavrador João
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Antônio Aguiar, foi retirado da escola pelo pai quando cursava a 4ª série do primário para que
o ajudasse na plantação. Aos 16 anos, fugiu da fazenda de café onde empunhava a enxada, em
Sertãozinho (SP), por estar revoltado com o comportamento do pai que bebia demais e tinha
fama de mulherengo.
Em Bebedouro (SP), trabalhou em uma tipografia, na qual perdeu o dedo indicador da
mão direita numa máquina de impressão. Em 1926, aos 22 anos de idade, Aguiar era officeboy na filial de Birigui (SP) do banco Noroeste do estado de São Paulo. Foi nessa época que
Aguiar começou a cogitar a ideia de subir na vida. Em 1927, assumiu o serviço de contadoria
e, dois anos mais tarde, foi promovido a gerente da agência do banco na cidade de Presidente
Prudente.
Segundo o site A história do fundador do Bradesco, mencionado anteriormente, em
março de 1943, Amador Aguiar, juntamente com amigos, adquiriu a Casa Bancária Almeida,
em Marília (SP). A instituição ganhou o nome de Banco Brasileiro de Descontos, o Bradesco.
No dia da sua inauguração, o sócio, que seria o responsável por dirigir o novo negócio,
falecera repentinamente, tornando Aguiar o diretor-presidente. Em 1946, ele transferiu a sede
do Banco de Marília para a rua 15 de Novembro, no centro de São Paulo, e, sete anos depois,
a administração do Bradesco estava instalada em Osasco (SP). E, em 1959, o Bradesco foi
transformado no maior banco privado da América Latina. Amador Aguiar afastou-se da
administração da escola, em 1990, e faleceu no dia 24 de janeiro de 1991 de parada cardíaca,
deixando três filhas e 13 netos.
Amador Aguiar não teve uma trajetória de vida apenas interessada em assuntos
bancários. Em 1956, inaugurou a instituição da Fundação Bradesco de Piratininga, com o
intuito de promover uma educação de qualidade a menores, de preferência órfãos e filhos de
funcionários do Banco Bradesco. Segundo as informações disponibilizadas pelo site Museu
da Pessoa10, o fundador do banco aspirava ter uma escola em cada Estado da Federação,
prioritariamente, em comunidades carentes, dando oportunidade de acesso e permanência nas
escolas, pois, acima de tudo, ele acreditava ser a educação uma forma de ascensão social.
Em 1969, Amador Aguiar foi intitulado presidente do banco. Como o presidente tinha
interesse em fundar várias escolas, as instituições escolares Bradesco começaram a se
expandir por todo o Brasil com o objetivo de proporcionar educação às crianças, jovens e
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adultos. No total, são 40 escolas oferecendo ensino gratuito, distribuídas em todas as regiões
brasileiras: no Norte, há oito escolas; no Nordeste, 13; na região Centro Oeste, quatro; no Sul,
cinco escolas e no Sudeste, dez escolas.

1.2- A concepção dos moradores da cidade de Santa Cruz de Minas em relação à
Fundação Bradesco.
No imaginário daqueles que cercam a Fundação Bradesco, a instituição se destaca pela
“qualidade de trabalho” e pela “excelente infraestrutura”. Os moradores de Santa Cruz de
Minas são atraídos pelas características externas da escola e também pelo o que ela oferece. A
Fundação Bradesco é considerada como uma “boa escola” e referência para os moradores
dessa cidade por ela disponibilizar “material escolar” e “uniforme” para todos os discentes.
Contudo, há outras características da escola que faz com que ela seja estimada e considerada
“boa escola” pelos santacruzenses, tais como: “assistência odontológica”, “aula de natação, na
Educação Física”, “merenda balanceada por nutricionista” e por ser uma “escola disciplinar”.
Observa-se que as características mencionadas são fatores de relevância para os
moradores da cidade de Santa Cruz de Minas priorizarem a escola como primeira opção para
os filhos. Temos localizadas na cidade a Escola Municipal Professora Luzia Ferreira e a
Escola Estadual Amélia Passos. É justamente pelo fato de a Fundação Bradesco ser a
representação social mais positiva no meio que ela está inserida e pelos recursos que ela
oferece, que a instituição é considerada como “boa escola” e a mais cobiçada pelos moradores
da cidade.
A Fundação Bradesco é uma instituição em que a comunidade, não só de Santa Cruz
de Minas, mas das demais regiões, busca possibilidades de ampliar as realizações e os
horizontes de trabalho de seus filhos. Segundo Maria Alice Nogueira (1991, p. 91):
Como parte das novas exigências sociais, enxerga-se nos certificados
escolares (o diploma), o meio necessário para se escapar às condições mais
precárias de existência. E a confiança depositada na escola para esses fins
não se esgota na busca de um posto mais qualificado na divisão técnica do
trabalho (e, portanto, melhor remunerado), mas expressa ameaça da
desqualificação social.

Aqui, observa-se a perspectiva da família em relação à escola quanto à aquisição dos
saberes mínimos imprescindíveis ao meio de vida social. A Fundação Bradesco, nesse
sentido, parece representar para os pais que buscam uma vaga na instituição uma
oportunidade que os filhos têm de adquirir um diploma de uma “escola eficaz”. Francisco
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Javier Murillo Torrecilla (2008, p. 468) defende que “uma escola é eficaz se consegue um
desenvolvimento integral de todos os seus alunos, maior do que seria esperado, levando-se em
conta seu rendimento prévio, além da situação social, econômica e cultural das famílias”. Da
escola, espera-se além da realização dos projetos futuros, uma transmissão de valores, o
sentido da disciplina, os comportamentos, em síntese, a formação integral requerida pela
sociedade. Nessa perspectiva, nas palavras de François Dubet (2008, p. 95):
Além dos conhecimentos, das competências e de sua utilidade social, a
escola produz um bem educativo particular que é a formação dos indivíduos
como sujeitos capazes de dominar sua vida, de construir suas capacidades
subjetivas de confiança em si e de confiança em outrem. Essa aprendizagem
resulta menos dos saberes adquiridos que do seu modo de transmissão e do
estilo educativo escolhido pela escola. Não somente uma escola justa deve
ser útil à integração social dos alunos, mas ela deve formar os sujeitos de
uma sociedade democrática e solidária.

Ao falar sobre a Fundação Bradesco, mencionamos minuciosamente a obra de Dubet
(2008). Nessa obra o autor trouxe algumas reflexões a serem pensadas, oferecendo problemas,
e não respostas. Dubet (2008) fala sobre o modelo de justiça oferecido pelas instituições
escolares na atualidade, que são pouco democráticas, baseadas num mérito “elitizado”, “um
falso mérito”. As sociedades democráticas priorizam o mérito como sendo um princípio de
justiça, e isso acontece principalmente na escola. Esta é considerada justa, porque cada um
pode obter sucesso nela em função de seu trabalho e de suas qualidades. Mas essa concepção
de justiça realmente é válida se considerarmos que os sujeitos de cada grupo social não são
iguais diante da escola? Para se obter a tal justiça, não seria preciso que a escola levasse em
consideração as desigualdades reais e procurasse compensá-las? No geral, as escolas
oferecem aos alunos oportunidades iguais para um mesmo padrão de performance escolar.
Contudo, ela valoriza os capitais simbólicos conquistados por certas classes sociais.
O autor não se propõe a determinar um modelo de escola, mas a pensar uma relação
entre os princípios constitutivos da escolarização e sua articulação com as realidades sociais
dos sujeitos, uma “readequação” da justiça escolar. O autor defende uma escola única, que
tenha como objetivo ajudar os mais fracos, pois, como Dubet (2008, p.40) nos apresenta:
Os alunos são colocados no centro de uma contradição fundamental: todos
eles são considerados fundamentalmente iguais por estarem engajados numa
série de provações cuja finalidade é torná-los desiguais. Então, como
permanecer igual a todos, tendo performance e resultados desiguais? Para
sair desse impasse que é a contradição fundamental das sociedades
democráticas liberais, é preciso inventar uma ficção credível, fazendo da
desigual performance dos alunos o produto de seu mérito, concebido como a
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manifestação de sua liberdade e, portanto, de sua igualdade. De fato, se os
atores explicam suas desigualdades de performance pelo seu nascimento e
por seus talentos naturais, o princípio de igualdade que preside a competição
escolar seria inválido e a meritocracia se torna uma farsa.

Dubet (2008, p. 40) ainda nos mostra que ”a ficção mais eficaz e mais banal consiste
em fazer de conta que os resultados escolares dos alunos são consequências diretas de seu
trabalho, de sua coragem, de sua atenção, enfim, de tudo o que engajam livremente no seu
trabalho escolar”. Assim, a responsabilidade do fracasso escolar é do próprio aluno, sendo a
escola imparcial nesse processo. O autor, em sua obra, defende um modelo de escola que
contemple a igualdade de oportunidades, mas que mudanças sejam desenvolvidas no sentido
de favorecer os alunos de menor performance. “Não uma escola perfeita numa sociedade
perfeita, destinada a indivíduos perfeitos, mas uma escola tão justa quanto possível ou, melhor
ainda, uma escola o menos injusta possível” (DUBET, 2008, p. 9). Como o objetivo da
Fundação era atender as crianças carentes e a partir do que foi exposto pelo autor,
questionamos: Será que a Fundação Bradesco pensava em ser uma escola justa?
Dubet (2008), quando falou sobre a importância de se ter uma escola justa, indagou
como explicar a força e a estabilidade da ação das desigualdades sociais sobre as
desigualdades escolares e advogou suas teses a partir de dois raciocínios. No primeiro, ele
afirma que cada grupo social desenvolve nas crianças conjuntos de atitudes e competências
que podem ser favoráveis ao êxito escolar. O grupo mais favorecido ensina às crianças
competências cognitivas e verbais próximas das expectativas das escolas, fazendo-os terem
uma convivência imediata com a cultura escolar. O segundo tipo de explicação, que
complementa o precedente, são os recursos e as capacidades das famílias. Conhecendo o
sistema escolar, os pais guiam seus filhos de maneira mais ou menos eficaz, como, por
exemplo, para cursos particulares, intercâmbios linguísticos, e, acompanhamento do trabalho
em casa, escolha das habilitações mais “rentáveis”, e terminam por acrescentar todas essas
pequenas diferenças que fazem grandes diferenças no final dos estudos (DUBET, 2008, p.
30).
Após apresentarmos as expectativas das famílias santacruzenses em relação a
Fundação Bradesco, exibimos algumas considerações sobre a cidade de Santa Cruz de Minas.
1.3- A cidade de Santa Cruz de Minas
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A cidade de Santa Cruz de Minas é considerada “a menorzinha do Brasil11”, por ter uma
extensão territorial de 3km², contudo com um potencial de crescimento cultural e econômico.
Está localizada entre São João del-Rei e Tiradentes, à margem do Rio das Mortes e se insere
no Circuito Estrada Real. Tem como atrativo natural a cachoeira do Bom Despacho, bem
como suas serras. A cidade, que antes era um distrito, era conhecida como Porto Real e
pertencia a Tiradentes. Em 1937, após a celebração da primeira missa campal onde foi
erguido no local um cruzeiro, o distrito ganhou o nome de Vila de Santa Cruz e,
posteriormente, Santa Cruz de Minas. No dia 21 de dezembro de 1995, o distrito foi
emancipado pela Lei nº 12.030. E no dia três de outubro de 1996, houve a primeira eleição
para prefeito e vereadores da cidade.
Santa Cruz de Minas tem 8.489 mil habitantes e possui uma escola estadual conhecida
como Amélia Passos e uma municipal, a escola Luzia Ferreira. Há também uma igreja matriz,
a de São Sebastião. Além disso, Santa Cruz de Minas está se tornando um ponto atrativo para
as famílias, turistas e comerciantes por ter apresentado nos últimos dez anos uma evolução
significativa em relação às transformações sociais, econômicas, políticas e culturais. Dentro
desse cenário, destacamos as características culturais e socioeconômicas da cidade que
contribuem para a evolução dela.
No campo cultural, há festas celebradas anualmente pela população, como o Carnaval,
com a participação da Escola de Samba Unidos da Ponte, fundada em 1992. Destacam-se as
festas juninas e religiosas, principalmente a festa de São Sebastião, que acontece em janeiro, e
a de Nossa Senhora do Rosário, em outubro, juntamente com a participação de um grupo de
congado. Há também os programas que a Prefeitura busca realizar em parceria com a
Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), como o Música Viva e o Projeto da
Orquestra, para inserir as crianças carentes da cidade no mundo artístico. Há também o
Encontro de Bandas que acontece anualmente, e o Projeto Seresta na Praça. Nesse último
evento, um dos moradores mais antigos da cidade é homenageado com músicas ao luar, sendo
um trabalho voluntário. Por último, cito um trabalho que acabou de ser consolidado em 2017.
Tal ação se refere ao funcionamento do Centro de Aprendizado Integral (CAIS), que
inicialmente atende às crianças da escola Luzia Ferreira no contraturno, oferecendo atividades
diversas.
11

Expressão utilizada por Betânia Nascimento Resende (secretária da Seção da Cultura e Turismo de Santa Cruz
de Minas) em entrevista sobre alguns aspectos culturais e econômicos da cidade.
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Sobre os aspectos socioeconômicos, o artesanato é a característica marcante de Santa
Cruz, por ser uma fonte de renda, uma forte expressão cultural da cidade e uma atividade de
identificação pessoal. Segundo Maria Betânia Guimarães, João Antônio Filho e Murilo Leal,
(2008, p.18) “a despeito do valor econômico que se agrega ao objeto artesanal e da
classificação que o mesmo venha receber, encontram-se a identidade de uma pessoa, de uma
cidade, de um povo”. Percebe-se, portanto, que o artesanato é visto como uma forma de
produção por meio do qual os trabalhadores desenvolvem uma relação com o objeto de seu
trabalho individualizado, sendo perceptível em cada peça realizada a marca da
individualidade de cada artesão. Nas palavras de Sheila Rachid Mendes Fontes (2006, p. 29):

Assim, o artesanato é visto como uma forma de produção em que os
trabalhadores desenvolvem uma forma de relação com o objeto de seu
trabalho individualizado, ou seja, o papel desses trabalhadores no processo
produtivo coloca-os em uma posição importante face à construção do
produto, que depende de sua capacidade e de seu conhecimento para ser
criado. Esse conhecimento não é adquirido pelo artesão na escola, e sim na
relação com o próprio trabalho, um trabalho peculiar, pois se baseia no
trabalho manual. Mesmo quando os artesãos executam trabalhos coletivos,
percebe-se em cada peça, mesmo que seja com ajuda de formas, a marca da
individualidade de cada artesão. Esse diferencial produzido pelo homem
através das mãos é a sua liberdade de ser.

O local de instalação das lojas dos empreendedores é o acesso que liga os municípios
de São João del-Rei e Tiradentes, via Estrada Real, onde o fluxo de turistas tem crescido
gradativamente, atraídos pelo artesanato e móveis de madeira de demolição produzidos em
Santa Cruz de Minas.
Em contraponto, a cidade apresenta um índice de violência devido a assassinatos de
jovens que estão envolvidos com drogas. Isso é decorrente das rivalidades e desavenças de
pessoas que são usuárias e traficantes, sendo que as causas dos homicídios são ocasionadas
por dívidas ou luta por pontos de drogas. Vale destacar que os assassinatos ocorrem entre os
próprios moradores ou com outras pessoas de cidade vizinha, como São João del-Rei. Além
da violência que assola a cidade, muitos jovens vivem do tráfico de entorpecentes ou fazem
uso dele, algo que vem crescendo no decorrer de cada ano. Segundo o site do Globo Minas12,

12

http://globominas.globo.com/GloboMinas/Noticias/Plantao/0,,MUL279298-9076,00SANTA+CRUZ+DE+MINAS+E+BETIM+SAO+AS+CIDADES+MAIS+VIOLENTAS+DO+ESTADO.html
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em 2008, a cidade de Santa Cruz de Minas estava entre as cidades mais violentas do País.
Figurava em terceiro lugar no índice de assassinatos de pessoas entre 15 e 24 anos, levando
em consideração o número de homicídios e de habitantes na cidade. Nos anos seguintes, o
índice de assassinatos na cidade diminuiu.
No próximo capítulo, mostraremos a escolha e o trajeto da metodologia para a
realização desta pesquisa.

CAPÍTULO II
Delineamento Metodológico

No decorrer da viagem, Alice encontra muitos caminhos que seguiam
em várias direções. Em dado momento, ela perguntou a um gato
sentado numa árvore:
- Podes dizer-me, por favor, que caminho devo seguir pra sair daqui?
- Isso depende muito de para onde queres ir- respondeu o gato.
-Preocupa-me pouco aonde ir - disse Alice.
- Nesse caso, pouco importa o caminho que sigas - replicou o gato.
Lewis Carroll
“Alice no País das Maravilhas”

Toda metodologia é uma escolha entre tantos possíveis caminhos. Esta pesquisa se
baseou em uma metodologia micro e qualitativa que teve como principais instrumentos a
entrevista semiestruturada e, também, a pesquisa documental, notadamente o Histórico
Escolar.
A utilização da entrevista como método se sustenta na convicção de que os atores não
são simples agentes, mas sim construtores ativos do social, depositários de um saber
importante que compõe o seu sistema de valores. O trabalho sociológico implica interpretar e
explicar o discurso dos atores por meio dos dados recolhidos. E a compreensão do que diz
uma pessoa é um instrumento que se torna sociológico na medida em que a análise explica os
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comportamentos sociais. A entrevista, então, poderá ser considerada, nas palavras de
Bourdieu (1997, p. 704) como:
Uma forma de exercício espiritual, visando a obter, pelo esquecimento de si,
uma verdadeira conversão do olhar que lançamos sobre os outros nas
circunstâncias comuns da vida. A disposição acolhedora que inclina a fazer
seus os problemas do pesquisado, sendo a aptidão a aceitá-lo e a
compreendê-lo tal como ele é, na sua necessidade singular. É uma espécie de
amor intelectual [...].

Assim, ao entrevistar, o pesquisador pratica o diálogo, o respeito à história particular e
o ponto de vista do outro, sem sobrepor as diferenças existentes entre ambos, entrevistador e
entrevistado.
A entrevista nos possibilitou ouvir os sujeitos e as suas manifestações. Tentamos
buscar a confiança do ator para entrar no jogo da conversa sempre oferecendo um momento
livre de constrangimentos, desabafos e emoções. Como questiona Lahire (1997, p. 75):
“Teríamos acesso, através da entrevista, às práticas, ao real, à verdade destas práticas”? Claire
Selltiz (1987, p. 644) diz que “a arte do entrevistador consiste em criar uma situação onde as
respostas do informante sejam fidedignas e válidas”. Mas será que isso é possível? De acordo
com Lahire (1997, p. 75):
A partir do momento em que estamos tratando de discursos, não podemos
pretender ter acesso às práticas. Isso porque, primeiro, existe aquilo que
temos o hábito de chamar, hoje, de “-efeitos de legitimidade-”. Quando
estamos diante de um objeto ou de uma prática cultural que acontece em um
universo cultural diferenciado e hierarquizado (onde alguns produtos são
mais legítimos que outros); quando, além disso, a pessoa que responde a
uma pergunta referente a esses objetos ou práticas participa mais ou menos
desse universo, com uma consciência mais ou menos clara da dignidade ou
da indignidade cultural de certos objetos, de certas práticas, podemos estar,
então, diante de efeitos de legitimidade. O entrevistado corre o risco de
subestimar (ou de não mencionar) as práticas que consideram mais legítimas.

Conforme já mencionamos, a entrevista realizada foi a semiestruturada, que combina
perguntas abertas e fechadas, quando o entrevistado tem a possibilidade de discorrer sobre o
tema proposto, procedimento que interessou na pesquisa. É uma técnica que possibilita ao
pesquisador seguir um conjunto de questões previamente definidas, buscando as informações
que explicitam o seu objeto de pesquisa. Afinal, o pesquisado é o repositório daquilo que
entendemos ser importante para o alcance dos nossos objetivos.
A entrevista semiestruturada também proporciona uma abertura maior entre o
entrevistador e entrevistado, o que permite ao entrevistado tocar em assuntos mais delicados.
Ou seja, quanto menos estruturada a entrevista maior será o favorecimento de uma troca mais
afetiva entre ambas as partes. Além disso, a interação entre entrevistador e entrevistado
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favorece as respostas espontâneas do entrevistado, fazendo surgir questões inesperadas ao
pesquisador, que poderão ser de grande utilidade na pesquisa.
As ideias expostas por Jean Kaufmann sobre alguns procedimentos que o pesquisador
deve ter durante a entrevista, também serviram de bases norteadoras para que nós fizéssemos
a entrevista e alcançássemos nossos objetivos. Kaufmann (2013) fala da realização da grade
de perguntas. Esta é um guia muito flexível no quadro da entrevista compreensiva. Na
verdade, ela é um guia para fazer os informantes falarem em torno de um tema, sendo que seu
objetivo é estabelecer uma dinâmica de conversação mais rica do que a simples resposta às
perguntas. A sequência das perguntas deve ser lógica, ordenar por temas e coerentes. Como
nos mostra Kaufmann (2013, p. 75), “perguntas sem sequência, ou perguntas surpreendentes
sem justificativa, dão ao entrevistado uma impressão negativa”.
Outro ponto que o autor comenta para conduzir a entrevista é a ruptura da hierarquia.
Nesse ponto Kaufmann defende que não devemos fazer as perguntas em um tom morno, pois
teremos respostas do mesmo nível e é preciso que o entrevistador se afaste desse modo de
pesquisa, pois ele produz um material inadequado ao método compreensivo. Nas palavras de
Kaufmann (2013, p. 79), “o objetivo da entrevista compreensiva é quebrar essa hierarquia. O
tom que se deve buscar é muito mais próximo de uma conversa entre os dois indivíduos iguais
do que aquele do questionário administrado de cima para baixo”.
Conforme apresentado anteriormente, o pesquisador deve se despir de sua bagagem
cultural para que ambos, entrevistador e entrevistado, estabeleçam uma conversa rica de
informações e assim possam realizar a entrevista.
Kaufmann (2013, p. 11) também explica que “é essencial ter em mente que os
métodos qualitativos têm mais vocação para compreender, detectar comportamentos,
processos ou modelos teóricos do que para descrever sistematicamente, medir ou comparar”,
ações que nós, como pesquisadores, realizamos minuciosamente para conseguir o objetivo
proposto da pesquisa.
Consideramos, também, que as entrevistas quadram um forte componente
genealógico, pois, remontam aos antepassados, reconstroem a dinâmica das famílias e as suas
perspectivas de futuro, e cuidam detalhadamente da trajetória das famílias das quais os alunos
que priorizamos são provenientes.
A pesquisa documental foi utilizada de forma associada e até mesmo complementar da
entrevista. O histórico escolar nos serviu de fonte de informação. Consideramos que a
pesquisa documental foi necessária em nossa pesquisa, pois ela nos permitiu analisar o
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desempenho dos ex-alunos. A riqueza de informações que se pode extrair e resgatar de uma
pesquisa documental justifica o seu uso em várias áreas das Ciências Sociais e Humanas, pois
ela possibilita ampliar o entendimento de objetos cuja compreensão necessita de
contextualização histórica e sociocultural. Segundo André Cellard (2008, p. 295):
[...] o documento escrito constitui uma fonte extremamente preciosa para
todo pesquisador nas ciências sociais. Ele é, evidentemente, insubstituível
em qualquer reconstituição referente a um passado relativamente distante,
pois não é raro que ele represente a quase totalidade dos vestígios da
atividade humana em determinadas épocas. Além disso, muito
frequentemente, ele permanece como o único testemunho de atividades
particulares ocorridas num passado recente.

No nosso caso, tivemos o documento, ou seja, o histórico escolar como objeto de
investigação. Ele serviu como fonte para elucidarmos o desempenho dos sujeitos e nos
possibilitou a reconstrução do vivido em sala de aula.
2.1-Perfil dos sujeitos entrevistados
Os sujeitos da pesquisa foram alunos da Fundação Bradesco na Educação Infantil e/ou
no Ensino Fundamental até a conclusão do Ensino Médio. Na infância, eles moravam na
cidade de Santa Cruz de Minas. Oriundos das classes populares, todos em maior ou menor
grau, viviam em famílias que enfrentavam dificuldades financeiras. Esses atores são ex-alunos
que frequentaram a Fundação Bradesco por um período de seis a 12 anos.
A população investigada se constituiu em um grupo de 11 sujeitos. Eles foram
convidados para participarem da pesquisa por atenderem aos nossos objetivos. Os ex-alunos
tinham que ter uma escolarização longa na Fundação Bradesco, e ter estudado na mesma
turma a partir da data que entrou na instituição. O segundo critério é ter sido morador da
cidade de Santa Cruz de Minas, localidade na qual a Fundação Bradesco é considerada uma
“boa escola” pelos aparatos que ela oferece aos alunos.
A razão de termos trabalhado com 11 sujeitos foi pelo fato de os demais ex-alunos da
escola não atenderem aos perfis estipulados por nós. Em nossa pesquisa utilizamos os nomes
reais dos sujeitos. Para nós, foi importante utilizar os nomes reais dos ex-alunos, pois ela
possibilitará outros pesquisadores desenvolverem pesquisas a partir dos dados apresentados.
A construção dos perfis que seguem auxilia na compreensão de quem são os sujeitos
que fazem parte desta pesquisa, apresentados no Quadro I:
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Quadro I-Características dos sujeitos da pesquisa:

Nomes13

Ida
de

Tempo na
Fundação
Bradesco

Escolarida

Ocupação

Estado
Civil

Ocup. do
cônjuge

Escolar.do
cônjuge

Filhos

de

1-Adriano

32

12 anos

Graduando

Policial
Militar

Casado

Policial
Militar

Ensino
Médio
completo

-

2-Cláudia

31

07 anos

Superior
Completo

Contadora

Casada

Técnico
administra
tivo

Superior
completo

01

3-Elton

31

12 anos

Doutorando

Estudante

Casado

Estudante

Mestranda

-

4-Flávia

31

12 anos

Graduanda

Auxiliar
Administrativ
o

Casada

Veterinári
o

Superior
completo

1

13

Nomes reais dos sujeitos que participaram da pesquisa.

Escola
onde os
filhos
estudam
-

Cidade
onde
moram

Escola
Municipal
Celso
Raimundo
da Silva
-

Tiradente

Escola
Estadual
Fernando
Lobo

São João
del-Rei

Diamantin

Juiz de
fora

34
5-Gelson

32

12 anos

Ensino
Médio

Técnico em
segurança
do trabalho

Casado

Auxiliar
administrativo

Superior
completo

1

-

Rio de
Janeiro

6-Gisele

32

12 anos

Mestranda

Estudante

Solteira

-

-

-

-

Santa
Cruz de
Minas

7-Gláucia

31

10 anos

Ensino
Médio

Desempregad
a

Casada

Autônomo

Ensino
Fundamenta
l Incompleto

1

-

Santa cru
de Mina

8-Daiane

31

12 anos

Ensino
Médio

Auxiliar
financeiro

Casada

Marceneir
o

Ensino
Fundamenta
l incompleto

-

-

Santa
Cruz de
Minas

9-Mariana

31

06 anos

Superior
Incompleto

Auxiliar de
compras

Solteira

-

-

-

-

Santa
Cruz de
Minas

10Roberto

33

10 anos

Ensino
Médio

Caminhonei
ro

Casado

Balconista

Ensino
Médio
completo

01

-

Santa
Cruz de
Minas

11-Silvana

31

10 anos

Ensino
Médio

Artesã

Casada

Policial
Militar

Ensino
Superior
completo

02

Enlace e
Colégio
Militar

Santa
Cruz de
Minas

Fonte: Produzido pela autora, 2018.

2.2- Construção da entrevista
Meu primeiro contato com os dez participantes da pesquisa foi através do Facebook.
Após localizá-los nesse site de relacionamentos, enviei a eles uma “solicitação de amizade”
que foi prontamente aceita. Durante alguns dias, apenas observei as postagens, as fotos e as
informações publicadas por eles em seus “perfis” do Facebook. Comecei a conversar com os
sujeitos e disse que precisava encontrá-los pessoalmente. De modo gentil, eles aceitaram me
receber em suas casas. Passaram seus endereços e telefones e agendamos uma melhor data.
Fui muito bem recebida por todos. Falei com eles que eu estava fazendo uma pesquisa
de mestrado, na UFSJ, e que o objetivo da pesquisa era analisar o possível efeito da Fundação
em suas vidas. Todos aceitaram participar da pesquisa. Dos dez sujeitos, apenas dois, Roberto
e Mariana, questionaram se a entrevista seria filmada, pois, caso afirmativo, eles não
aceitariam devido à timidez.
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Duas entrevistas aconteceram em janeiro de 2017 e as demais nos meses de fevereiro,
maio e junho do mesmo ano. As entrevistas tiveram duração de duas horas. Elas foram
realizadas nas residências dos sujeitos, que atenciosamente colaboraram com todas as
questões colocadas. Somente Mariana, Gláucia e Claudia vieram até a minha residência para
realizarmos a entrevista.
As entrevistas foram realizadas com uma estrutura genealógica, ou seja, iniciamos
com os avós maternos, paternos, tios, pais e primos. As entrevistas foram pensadas para
acontecer em duas etapas: primeiramente, abordamos os parâmetros14de Lahire (1997) para
conhecermos as ações dos pais na escolaridade dos filhos.
No livro, o autor investiga 26 crianças provenientes das camadas populares que
frequentaram a 2º série do Ensino Fundamental, na França, e suas configurações familiares.
Nos perfis descritos por Lahire, há casos de “sucessos” imprevisíveis, ou seja, alunos cujos
pais possuem baixa escolaridade e que os filhos têm “sucesso” na escola e “fracassos”
improváveis. Isto é, são crianças que apesar de viverem em condições mais favoráveis à
escolarização, têm desempenhos não satisfatórios. Como podemos observar, é sobre as razões
do improvável que se debruça Lahire.
Essa obra foi importante para esta pesquisa, pois o autor apresenta as boas situações
escolares de crianças cujas famílias são desprovidas de recursos que poderiam facilitar tal
situação, e as ações das famílias em relação à escolarização dos filhos. Além disso, Lahire
(1997) defende que os esquemas comportamentais e cognitivos das crianças são constituídos a
partir de relações com as pessoas que estão constantemente à sua volta, ou seja, a família.
Para nós realizarmos as entrevistas, foi necessário o contato com todos os sujeitos, o
que me causou muita emoção. Foi muito bom rever os amigos, saber que eles seguiram
caminhos diferentes e que estão bem. Revê-los e, principalmente, ouvir suas histórias, fez
com que eu relembrasse a minha passagem pela instituição a qual frequentei por 12 anos.
Avalio que eles tiveram mais capacidade de narrar com consistência do que eu de transcrever
seus depoimentos, pois, muitos momentos relatados por eles, fizeram com que eu relembrasse
meus momentos na escola e me emocionasse. E, eu, como sujeito da pesquisa, tentei não ser
tendenciosa e mostrar que a escola que eu tenho estima teve efeitos na minha vida para eu ter

14

Parâmetros consistem em uma construção teórica e sintética de traços estruturantes de análise. São eles que
permitem um recorte, um direcionamento do olhar para pontos específicos.
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ingressado na universidade, mas, sim, por meio de uma análise da minha trajetória escolar e
social, mostrar os efeitos da Fundação em minha vida.
São quatro os parâmetros estabelecidos pelo Lahire e que nos apropriamos: 1) as
formas familiares da cultura escrita; 2) a ordem moral doméstica; 3) as formas de autoridade
familiar; 4) as formas familiares de investimento pedagógico15.
Entende-se por formas familiares da cultura escrita todos aqueles momentos em que a
família faz uso da escrita em casa. A ordem moral doméstica é entendida como: criação de um
mundo mais ordenado para os filhos, no qual impera o respeito pelas pessoas mais velhas,
incluindo a figura do professor; estabelecimento de horário, no qual a criança tem hora para
acordar, dormir, fazer a tarefa e brincar; e estabelecimento de regras, incluindo a realização do
dever de casa e a vigilância dos pais em relação às amizades dos filhos. As formas de
autoridade familiar são como os castigos acontecem nas famílias. Há famílias que corrigem os
filhos utilizando a sanção física, isto é, uma autoridade que se exerce de fora para dentro; e
outras que corrigem os filhos através do diálogo, fazendo com que os filhos incorporem as
regras do bom comportamento. As formas de investimento pedagógico são consideradas
como o conjunto de atitudes dos pais voltadas para a escolarização dos filhos.
O interesse em utilizar os parâmetros de Lahire foi observar por meio dos relatos dos
sujeitos a configuração familiar de cada participante da pesquisa e, assim, compreender as
condições sociais das quais esses sujeitos são produtos. De acordo com Lahire (1997, p.71), “ao
reconstruirmos perfis de configurações familiares devemos nos esforçar para organizar
sociologicamente, a partir de uma construção particular do objeto, o material oriundo da
observação de realidades sociais relativamente singulares”. Nessa perspectiva, as
configurações familiares pesquisadas são singulares, mas permitem pensar as consonâncias e
dissonâncias que guardam entre si.
Após o uso dos parâmetros de Lahire, destacamos os parâmetros que nós construímos,
pois são eles que permitiram reconstruir as minhas trajetórias escolares e sociais e a dos
atores.

2.3- Os Parâmetros

15

Aqui mencionamos o termo investimento respeitando como Lahire menciona em sua obra de 1997. Porém, nas
passagens do texto vamos utilizar o termo “ações” por considerarmos mais cabível por se tratar de sujeitos das
camadas populares. O termo investimento está ligado a uma economia das famílias que contempla a posse de
capitais, o que não é o caso dos pobres.
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 A caminhada na Fundação Bradesco: a trajetória escolar dos sujeitos

Neste parâmetro, colocamos em pauta a trajetória escolar dos sujeitos. A expectativa
foi reconstruir a trajetória escolar desses atores e evidenciar alguns pontos importantes. Os
sujeitos relataram como os pais ficaram sabendo da Fundação Bradesco, como aconteceu a
sua entrada na instituição, o porquê de os responsáveis terem escolhido a escola como
instituição de ensino para os filhos e como esses sujeitos se sentiram ao fazer parte do corpo
discente de uma escola estimada pela comunidade de Santa Cruz de Minas.
Os sujeitos relataram, também, em qual ano e idade eles entraram na Fundação
Bradesco. Quantos anos o sujeito passou inserido na escola? O tempo, em determinada
instituição, é um elemento fundamental para que ela tenha impactos na vida do sujeito. Em
Bourdieu (1998a), o tempo aparece na formulação da noção de capital cultural, sendo o
elemento imprescindível ao seu processo de incorporação.
Foi de primordial importância os sujeitos relatarem de forma minuciosa como foi a
vida deles na Fundação Bradesco, pois foi essa questão que nos permitiu refazer a trajetória
dos entrevistados. Houve reprovação no percurso escolar dos sujeitos? Caso afirmativo,
verificamos se foi devido à incapacidade de ordem cognitiva ou a problemas pessoais que
ocasionaram a reprovação. O objetivo foi fazer uma reflexão sociológica em cada discurso
dos sujeitos. Nesse ponto, foi desenhado o desempenho escolar dos ex-alunos.
Ressaltamos que a nota mínima para aprovação na Fundação Bradesco é 6,0 pontos.
No entanto, utilizamos também uma média ideal de comparação de 7,5 para categorizar os
sujeitos. Apoiamo-nos na literatura de Écio Antônio Portes e Cibelle Cristina Lopes (2011)
para estabelecermos essa média de comparação. Essa média foi utilizada para categorizar os
alunos que eram excelentes. Nessa obra, os autores buscaram compreender as relações
existentes entre a posse de um capital cultural e aquisições de bolsa de iniciação científica por
estudantes da Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ).
Outro ponto relevante que foi pesquisado é se os sujeitos conciliaram trabalho com
estudo e se isso interferiu em suas notas. Para que nós pudéssemos obter esta resposta,
analisamos o histórico escolar.
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Questões como as relações com os professores e com os colegas da turma também
foram itens a serem discutidos na entrevista. Eles foram questionados sobre as disciplinas e os
professores que marcaram suas trajetórias durante sua passagem na Fundação Bradesco.
Queríamos ouvir também dos sujeitos se eles participaram de alguma atividade extra
oferecida pela escola.
Ouvimos, também, as lembranças que os ex-alunos tinham da escola. O nosso
interesse foi ouvir como era a escola, as regras que nela existiam e, o comportamento que eles
tinham perante tais regras. Ao ouvirmos os sujeitos falarem da Fundação Bradesco,
observamos o vivido singular de cada um e o vivido em comum. Como analisamos a trajetória
de pessoas que tiveram um percurso escolar longo em uma instituição considerada como
“disciplinar”16, foi do nosso interesse ouvir o que eles acreditavam que ficou arraigado neles
após a sua passagem pela Fundação.

 A inserção no mundo do trabalho: Experiências profissionais dos sujeitos após saírem
da Fundação Bradesco

A entrada no mundo do trabalho é um passo crucial para os jovens que terminam o
Ensino Médio. É o começo de uma nova fase da vida do sujeito, na qual este procura ganhar
autonomia e independência financeira. O trabalho permite aos sujeitos expandir suas energias
e realizar suas potencialidades. Os entrevistados desta pesquisa relataram quais as profissões
que fizeram parte da sua trajetória profissional após terminarem o estudo na Fundação
Bradesco.
A ocupação social e a atual condição de vida dos entrevistados também se revestem
de importância sociológica para esta pesquisa, pois explicita a profissão do sujeito e o trajeto
percorrido por ele, mostrando se a escola teve ou não influência na vida dos atores sociais.
Analisamos se a aquisição do capital escolar em uma escola com o ensino considerado de
“qualidade” pelos moradores de Santa Cruz de Minas interferiu no destino dos entrevistados.
Para que tenhamos conhecimento sobre as aquisições de bens materiais dos
entrevistados, utilizamos um questionário, que está no anexo, na página 174, baseado naquilo

16

Caracterizamos aqui “disciplinar” como uma escola exigente, que impõe suas regras.
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que Marcelo Neri (2000) chama de capital físico. Este pode ser entendido como a posse de
bens de consumo duráveis até a posse de moradia própria. Uma pista que sinaliza sobre as
condições econômicas de uma família é a observação de seus padrões de consumo e a posse
de determinados bens de consumo duráveis (NERI, 2000). O que moveram esses sujeitos para
chegarem à condição de vida atual? Vimos que a mudança da cidade de Santa Cruz de Minas
aconteceu devido ao emprego e aos estudos e dentre outras possíveis razões que foram
explicadas pelos atores.

 As experiências universitárias de continuidade ou não dos estudos no Ensino Superior

Chegar ao Ensino Superior pressupõe que o aluno passou por diferentes etapas e níveis
educacionais. Muitas das vezes, a entrada em uma universidade pelos sujeitos é almejada
tendo como visão uma melhor condição de vida. A noção de projeto de vida e/ou profissional
está:

Intimamente ligada às condições de possibilidade de uma pessoa, ao futuro,
àquilo que é desconhecido e sem certezas. Por outro lado, o futuro possui
também certa previsibilidade quando o sujeito pensa sobre as suas condições
de vida presentes e assim lança ao longe suas possibilidades. (D'AVILA,
VERIGUINE, SOARES, 2010, p. 3).

Para preencher a lacuna da formação básica há uma forte demanda pelo cursinho prévestibular, estratégia bastante generalizada entre os egressos do Ensino Médio. Os ex-alunos
fizeram cursinho para entrar na universidade? Os jovens dispostos a investir em sua formação
fazem esforços consideráveis para pagar a mensalidade do cursinho, geralmente frequentado
em período noturno e em instituições com taxas mais condizentes às suas possibilidades
financeiras ou até mesmo em cursos pré-vestibulares gratuitos. Caso o entrevistado tenha feito
cursinho, este foi pago ou gratuito? Quanto tempo de frequência no cursinho? Quantas vezes
foi preciso prestar o vestibular para conseguir uma vaga? Ouvimos dos ex-alunos que têm
curso superior qual o curso escolhido por eles e a instituição que frequentaram. Foi relatado
também o porquê da escolha de determina instituição.
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Para aqueles que não terminaram o Ensino Superior, ouvimos os motivos que os
impediram de prosseguir na vida acadêmica. Para aqueles que não possuem o Ensino
Superior, ouvimos deles por que pararam de estudar, se eles tinham planos de cursar uma
graduação e qual seria o curso escolhido.
 O perfil cultural dos sujeitos
Ao longo da entrevista verificamos as características mais marcantes do perfil cultural
dos entrevistados. Eles gostam de ler? O que leem (jornal, revista informativa, romances,
contos, poemas)? Com que frequência os sujeitos leem? Eles praticam esporte, fazem viagens,
frequentam clubes, museus, cinemas, bares e restaurantes? Frequentam ou têm uma biblioteca
em casa? Caracterizamos aqui como biblioteca desde a posse de um número razoável de
livros até uma estante cheia destes. Por meio de seus relatos observamos as práticas culturais
dos sujeitos e, o que eles valorizam. É importante ressaltar que não analisamos o perfil
cultural dos sujeitos com a intenção de dar prestígio àqueles que têm uma cultura legitimada
pelas classes mais favorecidas. A nossa intenção, aqui, foi pôr em relevo o perfil cultural de
cada sujeito e não fazer comparações ou dar maior destaque a um perfil cultural do que outro.

2.4-Processo de transcrição das entrevistas
Após a realização das entrevistas, o pesquisador deve transcrevê-las para fazer uma
pré-análise do material. A transcrição apresenta a entrevista realizada transformando algo que
foi vivenciado em texto. Dessa forma, é necessário explicitarmos as estratégias utilizadas para
identificar os silêncios, emoções e manifestações no comportamento dos entrevistados,
passando, então, a ser um relevante objeto de análise por parte do pesquisador.
Apoiamo-nos no artigo de Dulce Whitaker, Alexandre Dantas, Elis Cristina
Fiamengue, Rosane Araújo e Vitor Machado (1995) para fazermos a transcrição das
entrevistas. Os autores se preocupam em mencionar o homem rural devido ao fato de ele ser
vítima indefesa de transcritores que conseguem reproduzir apenas a caricatura da sua
pronúncia. Entretanto, as regras que os autores mencionam, as quais visam a preservar o
conteúdo do discurso podem ser utilizadas para qualquer entrevistado. Respeitar o
entrevistado implica, portanto, reproduzir apenas os erros de sintaxe, isto é, as formas
peculiares de articulação do discurso. Escrever corretamente o léxico (sem erros ortográficos)
nos parece fundamental para reforçar este respeito. (WHITAKER et al., 1995, p. 67).
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Desse modo, foram escolhidas para esta tarefa as normas de transcrição sugeridas por
Whitaker et al. (1995), a fim de não deixar a entrevista com um caráter caricato, preservando
o discurso dos atores. A seguir, apresentaremos sete tópicos exemplificando pontos que
devem ser relevantes na transcrição de entrevistas, os quais estão organizados no Quadro II.
O áudio foi integralmente transcrito por mim, e as falas foram tomadas como o
principal material empírico da pesquisa. Procurei descrever com fidedignidade, sempre que
preciso, as entonações, os sentimentos manifestados, as dificuldades na fala e as reações dos
entrevistados.
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Quadro II- Aspectos importantes da transcrição das entrevistas

Ocorrência

Sinal

Exemplificação

1- Palavras ou
expressões
características dos
atores ou do grupo do
qual faz parte

Devem ser transcritas de “cidadinha”
maneira fiel à pronúncia

2- Não corrigir
concordância verbal

Devem ser descritas
mesma maneira

da “mandou nós fazer...”
“Eu parei pra mim ajudar
em casa”

3- Risos

Devem aparecer entre
parêntesis ( )

“mas eu gostava muito de
andar nas árvores (risos), e
não brincar de bonecas”

4- Gestos significativos Devem aparecer no texto (Os olhos ficaram marejados
e expressões
entre parêntesis ( )
de lágrimas)
(A voz embargou)
5- Quando tiver
interrupção de
terceiros

Deve
explicitar
tal
interrupção em nota de
rodapé, para não quebrar o
discurso

6- Expressão NÉ

Deve ser descrita N/É
seguida de ponto de
interrogação quando tiver no
final da frase. No meio da
frase a interrogação deve vir
seguida de reticências

“Era três quilômetros pra ir
na escola n/é?”
“Então, eu tentei, n/é?...,
mas não consegui.”
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7- Pausa no discurso,
hesitação ou
interrupção

Devem ser seguidas por “Chegava com as
reticências
pernas...estocada de sangue”

Fonte: organizado por Gisele de Cássia Lopes, a partir das ideias de Whitaker et al.(1995).

Bourdieu (1999) aponta também sugestões para a transcrição da entrevista. Para ele,
uma transcrição de entrevista não é só aquele ato mecânico de passar para o papel o discurso
gravado do informante, pois o pesquisador, de alguma forma, tem que apresentar os silêncios,
os risos, os gestos e, a entonação da voz do informante durante a entrevista. Esses
“sentimentos” que não passam pela gravação são importantes na hora da análise, uma vez que
eles mostram muita coisa do informante. O pesquisador tem o dever de ser fiel e, ter
fidelidade quando transcrever tudo o que o pesquisado falou e sentiu durante a entrevista.
E o que fazer quando o pesquisador também é sujeito da pesquisa? Em sua obra,
Envolvimento e Distanciamento (1997), Norbert Elias elabora uma discussão em torno do
conhecimento, que está disposto em duas vertentes, envolvimento e distanciamento. Na
primeira vertente, entende-se um modo de adquirir conhecimento, no qual o pesquisador está
submergido nas emoções de maneira fantasiosa, ou seja, o pesquisador está envolvido com o
contexto e não consegue fazer análises que não sejam de curto prazo, não faz uma análise
processual, não consegue extrapolar, pois a criatividade científica está presa às percepções do
presente. A segunda vertente retrata o distanciamento que o pesquisador deve ter do objeto,
estando mais próximo da realidade, ou seja, o pesquisador enxerga os processos sociais ao
longo prazo, consegue olhar para o passado e o presente sem perder um ou outro de vista.
O autor nos mostra que o conhecimento não parte do nada, e tem um fundo social e
acumulativo, ou seja, é passado de geração a geração. De acordo com Elias (1997, p. 39):
O problema perante o qual se encontram os cientistas das Ciências Humanas
não é suscetível de ser solucionado por meio de uma eventual desistência da
sua função de membros de um grupo social, em prol do seu papel de
investigadores. Eles não podem deixar de participar nas questões políticas e
sociais da sua época e dos grupos em que estão inseridos, assim como não
conseguem evitar ser afetados por elas. A sua participação, o seu
envolvimento nelas constitui, além disso, uma das condições indispensáveis
para a compreensão dos problemas que, na qualidade de investigadores, têm
de resolver. Pois, enquanto para entender a estrutura de uma molécula não é
preciso saber como se sente um dos átomos que a compõem, para entender o
modo de funcionamento dos grupos humanos é indispensável saber, também
na qualidade de insider, como os homens experienciam o seu próprio grupo e
os grupos; e não é possível sabê-lo sem uma participação ativa e sem
envolvimento.
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Nessa perspectiva, Elias (1997) nos chama a atenção para o perigo que os cientistas
sociais enfrentam devido ao seu grande envolvimento e, por isso, não conseguem, muitas
vezes, desempenhar sua tarefa com credibilidade. No meu caso, submetemos os ex-alunos ao
mesmo processo que me propus de entendimento da minha trajetória escolar e social.

CAPÍTULO III
A PESUISADORA EM QUESTÃO EM UM RETRATO SOCIOLÓGICO

Neste capítulo, apresentamos a minha origem social, a minha configuração familiar,
bem como a minha trajetória social e escolar, desde os meus primeiros contatos com o mundo
da escola, até o final da educação básica. Esta apresentação foi feita de modo processual, e
nela buscamos resgatar minhas lembranças do processo de escolarização.
Minha avó materna se chama Julieta dos Santos, tinha cinco irmãos e, é descendente
de italianos. Sua mãe, Elvira Geromin dos Santos, veio da Itália ainda pequena, com seis anos
de idade. Minha avó é analfabeta e estudou somente a 1ª série do primário, pois, segundo ela:
filha mulher não precisava estudar. Ela ajudava nos afazeres domésticos e vendia verduras
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com sua mãe nas ruas da cidade de São João del-Rei, mas residiam em Santa Cruz de Minas.
Casou-se com 18 anos, no dia 19 de maio, de 1945, com meu avô, José Francisco.
Meu avô é descendente do Português Francisco de Jesus. Residiam na zona rural de
Tiradentes. Com apenas cinco anos de idade, foi criado pela sua madrasta e pelo seu pai, já
que sua mãe falecera. Meu avô tinha duas irmãs, que ele chama de legítimas, pois eram filhas
de seus pais. E tinha mais quatro irmãos por parte do pai, após este ficar viúvo. Meu avô
estudou até a 4ª série do primário, pois, conforme ele: naquela época só existia quatro anos
de escola. Meu avô, desde os dez anos de idade, trabalhou com o pai na roça, que era
cultivada para o sustento da família. Nas palavras de Aparecida Joly Gouveia (1983, p. 5):
Entre as famílias residentes em áreas rurais as crianças começam a trabalhar
auxiliando os pais nas tarefas agrícolas, e a transição da casa para o trabalho
se faz naturalmente, sem o problema de encontrar um emprego ou uma
profissão. Dependendo do tipo de exploração agrícola, os empregadores em
certos casos preferem contratar famílias com menores, pois estes podem
mais facilmente ser omitidos nas folhas de pagamento, não acarretando,
assim, os ônus decorrentes da legislação trabalhista. O trabalho ao lado do
adulto faz parte da rotina diária da família e ao mesmo tempo constitui o
início de um tipo de vida produtiva que só se alterará em caso de migração
para a cidade.

Após o pai ter falecido, meu avô foi expulso de casa pela madrasta, começando uma
nova vida em São João del-Rei, onde trabalhou como mestre de obras. Meu avô tem orgulho
de dizer que era um bom pedreiro e que construiu a casa do médico pediatra Dr. Euclides
Garcia de Lima, na Avenida Nossa Senhora do Pilar, em São João del-Rei.
Ao fazer uma análise sociológica quanto à escolaridade dos meus avós maternos,
observei que é uma geração que não ultrapassou a escolaridade elementar, o antigo curso
primário, e quase nada tem em termos de capital escolar a ser deixado como contribuição às
gerações seguintes. A contribuição que meus avós passariam para os filhos é a virtude de ter
um trabalho digno.
A situação financeira dessa família era precária. As condições materiais de meus avós
não proporcionavam conforto à família. A família vivia em uma casa própria. Ela foi feita
pelo meu avô, José Francisco, após ele conseguir o lote por “dez mil réis17”. A residência era
humilde e não tinha chuveiro elétrico. Utilizavam a bacia para tomar banho e a água era
esquentada no fogão à lenha. A comida era feita no mesmo fogão, pois apenas algumas
famílias com condições financeiras mais favoráveis daquela época tinham fogão a gás.

17

Mil réis foi um padrão monetário que durou de 1500 a 1942, passando pelos períodos colonial, imperial e
parte da República.
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Tenho seis tios maternos. Dois tios possuem o Ensino Médio, porém não o concluíram
em tempo hábil. Luiz Carlos, ingressando no Corpo de Bombeiros Militar, em Belo
Horizonte, viu-se na necessidade de concluir os estudos e hoje já se encontra aposentado.
Segundo ele, a sua inserção no corpo de bombeiros não aconteceu por meio de concurso. De
acordo com o seu relato, o coronel do Corpo de Bombeiros pediu a um tenente do Exército,
Edgard Pereira, para indicar alguns rapazes, a fim de fazerem parte da Corporação dos
Bombeiros. Esse tenente era vizinho da minha tia, Dalva, casada com Luiz Carlos, que estava
desempregado e foi indicado por ela. Minha mãe acompanhou meu tio até a casa do tenente e,
depois de uma conversa, ele foi para BH, onde fez uma prova de conhecimentos, exame de
saúde e teste físico, ingressando no Corpo de Bombeiros.
Dos demais irmãos, apenas mais um, chamado Amauri, marceneiro, concluiu o Ensino
Médio, na Fundação Bradesco, participando da Educação de Jovens e Adultos (EJA). Sobre
os outros irmãos, o mais velho, Ivan Geromin18, aposentado como operário fabril, estudou até
a 2ª série do ensino primário, pois, segundo ele: vivia doente e acabei saindo da escola, fui
trabalhar, já que precisava ajudar em casa. O trabalho me fazia ser mais responsável, dono
do meu nariz. O discurso de meu tio me remeteu a uma reflexão de Gouveia (1983, p. 7):
“assumindo a obrigação de ajudar os pais, os menores se sentem com o direito de gozar de
certos privilégios negados às crianças. O próprio fato de sair para trabalhar, muitas vezes,
além dos limites do bairro, os torna mais livres, menos sujeitos à supervisão da família”.
Inácio Mansueto dos Santos, marceneiro, estudou até a 4ª série do primário e parou de
estudar para trabalhar em marcenaria. Conforme ele: foi necessário parar de estudar e ir
trabalhar pra ajudar em casa e comprar as coisas que eu queria. Durante a entrevista, meu
tio comentou sobre o que ele observa em relação aos jovens de hoje: O pai não deixava a
gente ficar na rua, ou tinha que trabalhar, ou tinha que estudar, diferente de hoje, que muitos
jovens não estudam e nem trabalham e estão nas ruas fazendo coisas erradas. Observei certa
indignação no discurso apresentado pelo meu tio quando ele comparou sua época de
adolescência com o que ele presencia hoje. Nesse sentido, apresento Gouveia (1983, p. 7)
defendendo que “se acredita em geral, que se ocupando no trabalho em vez de vagar pelas
ruas, cujos perigos são amplamente divulgados pela televisão, as crianças e os adolescentes
ficam mais protegidos”.
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O sobrenome dessa família é registrado de duas maneiras: Geromin e Geromina.
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Minha avó comentou que todos os filhos homens trabalharam em marcenarias e sem
registro nas carteiras. Em relação a isso, posso afirmar que, pressionados pela necessidade de
colaborar nas despesas de casa, meus familiares aceitaram um emprego sem registro, porque,
naquele momento, o mais importante era trabalhar, independente se fosse ou não um trabalho
registrado. E, também, porque não havia fiscalização nos registros dos funcionários como
hoje.
Sobre as tias maternas, temos Geni Trindade Santos, aposentada como operária fabril,
que estudou até a 4ª série do ensino primário. Segundo ela, teve que parar de estudar, porque:
precisava ajudar a mãe em casa, cuidando dos afazeres do lar, dos irmãos mais novos e
trabalhar fora para ajudar nas despesas. Maria do Carmo estudou até a 4ª série do ensino
primário. Ajudava a cuidar dos irmãos menores. Com 14 anos, foi trabalhar na Fábrica de
Tecidos São Joanense.
Foi perceptível, em todos os relatos, que o motivo principal para a interrupção dos
estudos foi a necessidade de trabalhar para ajudar nas despesas. Observei que a minha família
materna, por ser fruto de uma categoria de trabalhadores assalariados, se inseriu no mundo do
trabalho não por escolha, mas, para além de uma valorização do trabalho, por uma imposição
de sua origem social, como uma forma de ajudar o meu avô a compor a renda familiar. Como
assegura Gouveia (1983, p. 7):
Assim, o trabalho precoce não decorre necessariamente da desagregação
familiar ou do fato de o menor provir de uma família incompleta. O que
explica a entrada da criança ou adolescente no mercado de trabalho, na
maioria dos casos, são, antes, as dificuldades financeiras decorrentes dos
baixos rendimentos auferidos pelos adultos.

Observei que a ética do trabalho presente na configuração familiar de meu avô fez
com que todos os filhos assumissem, desde cedo, a responsabilidade de trabalhar para ajudar
o pai na manutenção econômica da família. Além disso, é importante destacar que não foi
mencionado por nenhum dos entrevistados a possibilidade de conciliar trabalho e estudo.
Pelos seus relatos, era comum o filho largar os estudos para trabalhar, contribuindo, assim,
financeiramente em casa, e não pensar na hipótese de se inserir na vida escolar novamente.
Foi notório entre os entrevistados que não houve amargura ou revolta pelo fato de que tiveram
de abandonar a escola para trabalhar. Pelo que eu pude apreender pelos seus discursos, o
sentimento foi de uma satisfação, autorrealização, orgulho pelo fato de terem trabalhado e
contribuído para o sustento da família. É a “necessidade transfigurada em virtude”, como
aponta Gouveia (1983).
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Minha mãe, mulher batalhadora, chama-se Rita Maria Lopes, tem 62 anos, trabalhou
como auxiliar de serviços gerais, no Conservatório de Música Padre Maria Xavier, e
atualmente está aposentada. Desde pequena, teve que aprender os afazeres domésticos, como
lavar roupa, cozinhar e arrumar a casa. Em relação à sua escolaridade, ela afirmou que
estudou até a 3ª série do ensino primário19 na cidade de Santa Cruz de Minas. Depois foi para
o Rio de janeiro morar com sua tia chamada Elvira Geromina, quando continuou os estudos
em uma escola pública chamada Afonso Pena, até a 4ª série do ensino primário.
Minha mãe comentou que essa tia a levou para o Rio de Janeiro com o intuito de
ajudar a família que tinha muitos filhos. Quando precisou prestar as provas para a admissão
ao ginásio, minha mãe, preocupada com minha avó que se encontrava enferma em Santa Cruz
de Minas e por questões de convivência com a prima, voltou para casa. Como meu avô não
tinha condições de pagar os estudos e era preciso ajudar na renda familiar, minha mãe foi
trabalhar como babá de duas crianças. Após ter se casado e com as filhas adultas, minha mãe
voltou a estudar e cursou até a 7ª série do Ensino Fundamental devido aos comentários que os
Auxiliares de Serviços Gerais teriam aumento salarial de acordo com o grau de escolaridade.
Como já exposto anteriormente, na segunda geração da família do meu avô materno,
ninguém possui curso superior. A escolaridade mais alta foi o Ensino Médio, que foi
conquistado por dois tios após a idade adulta. Naquela geração, valorizava-se o trabalho. O
estudo podia ficar em segundo plano.
Analisando a terceira geração da minha família materna, verifiquei que quatro primos
têm o Ensino Fundamental. Dos demais, seis primos têm o Ensino Médio, sendo que
Thamires começou a cursar Educação Física no Instituto de Ensino Superior Presidente
Tancredo de Almeida Neves (IPTAN), em São João del-Rei, interrompendo seus estudos no
primeiro período devido à gravidez e mudança de cidade. Apenas Júlia, de 15 anos, está
iniciando o Ensino Médio e há cinco anos faz um curso de inglês na Cultura Inglesa. A única
prima que possui o Ensino Superior chama-se Nayara, que é enfermeira. Sua graduação foi na
Faculdade Teresa d’Avila, em Lorena, São Paulo. É casada com um militar do Exército. Após
se mudar para o Rio de Janeiro, fez uma pós-graduação em Unidade Terapia Intensiva (UTI),
na Estácio de Sá.
Há de se observar na pesquisa que, quanto maior a distância entre as gerações, maior a
diferença de escolaridade. Na primeira geração, os estudos foram substituídos pelo trabalho.

19

Nomenclatura utilizada de acordo com a Lei 4024, de 1961. Anexo II, p. 175.
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Na geração dos meus pais, essa situação não foi muito diferente, pois os relatos mostraram
que a escola não foi a ocupação principal dos meus tios, sendo que apenas dois conseguiram
chegar à escala mais alta de escolaridade que os demais. No caso dos meus primos, a ascensão
a um nível de escolaridade foi mais relevante, baseando-me no grau de escolaridade das
gerações anteriores.
Apresento, agora, um pouco da minha família paterna. Minha avó, Amélia de Almeida
Lopes, estudou até a 4ª série do primário. Meu avô, Antônio Pedro Lopes, semialfabetizado,
não frequentou a escola. Meu avô começou a trabalhar na Fábrica de Tecidos João Lombardi
ainda adolescente, e afastou-se desse trabalho quando foi servir o 11º Batalhão de Infantaria
de Montanha, em São João del-Rei. Depois que ele foi dispensado, voltou a trabalhar na
fábrica. Passaram-se dois anos que ele já estava dispensado do quartel quando ele foi
convocado, em 1944, para participar da Segunda Guerra Mundial, que durou de 1939 a 1945.
Meu avô foi para o Rio de Janeiro e, assim, seguiu para a Itália, juntamente com outros
soldados. Ao retornar da Guerra, voltou a trabalhar na fábrica. No ano de 1946, saiu o Decreto
lei nº 8.794
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, que regulou as vantagens a que têm direito os familiares dos militares que

participaram da Força Expedicionária Brasileira, no teatro de operações da Itália. Essa Lei
favoreceu meu avô e melhorou a condição financeira da família, pois contemplou todos os
soldados que tinham participado da Segunda Grande Guerra promovendo-os a Segundo
Tenente.
Nenhum dos irmãos do meu pai deu continuidade aos estudos. Antônio Raimundo
Lopes e Anésio de Paula Lopes estudaram até a 4ª série do ensino primário, e ambos
evadiram-se da escola para trabalhar como operários, em fábricas, com a idade de 14 anos.
Hoje, estão aposentados. É importante comentar que meu pai e seus irmãos, quando
começaram a trabalhar na fábrica, obtiveram registro na carteira, diferente dos meus
familiares maternos. Quanto a isso, corroboro minha opinião com Gouveia (1983, p. 5): “o
registro em carteira é valorizado não só porque credencia o trabalhador para atendimento
médico, mas também lhe assegura uma situação menos instável”. Sua irmã, Amélia Maria
Lopes, também estudou até a 4ª série do primário e está aposentada. Como podemos observar,
é notória a associação entre a incidência do trabalho do menor e a situação econômica da
família.
20

Site:
http://segundaguerra.net/lei-que-regula-as-vantagens-a-que-tem-direito-os-herdeiros-dos-militares-queparticiparam-da-feb-na-italia/
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Meu pai se chama Ailton das Mercês Lopes e estudou até a 4ª série do ensino
primário. Como “não gostava de estudar” e havia uma necessidade de ajudar na renda
familiar, meu pai começou a trabalhar aos 14 anos, como operário na Fábrica de Tecido João
Lombardi, lugar onde se aposentou após 30 anos de serviços prestados. Whitaker (2000, p.21)
comenta que “o trabalho faz parte da condição humana e deve ser entendido na perspectiva de
que o homem, como todos os organismos vivos, está programado para atividade e
movimento”.
Na minha família paterna, tenho seis primos, sendo que uma possui o Ensino
Fundamental incompleto e quatro, o Ensino Médio. Apenas uma prima, Jussara, foi mais
longe nos estudos graduando-se em Administração, em 1998, na antiga Fundação de Ensino
Superior de São João del-Rei (FUNREI).
Tenho uma irmã que se chama Viviane das Mercês Lopes, que não teve muita
persistência com os estudos. O seu primeiro emprego foi com 15 anos de idade, como babá de
duas crianças. Segundo Nadir Zago (2010, p. 26):
[...] Em vários casos, em razão de uma maior estabilidade na renda, mas
também das práticas educativas adotadas pelos pais, é bem visível a ação
destes a fim de preservar os filhos do trabalho durante o Ensino
Fundamental. Essa variação no modo de ocupação do tempo da criança
praticamente inexiste a partir dos 14 anos, quando os filhos já trabalham ou
tentam inserir-se no mercado de trabalho. Nesse momento da vida, ter uma
ocupação remunerada corresponde a um desejo da família e do próprio filho,
que quer ter sua independência financeira. Na ausência da ocupação
pretendida, a maioria começa com o que surge como possibilidade, seja na
condição de trabalho regulamentado e carteira assinada, seja nas inúmeras
formas de biscates encontradas, conciliando ou não essa atividade com a
escola.

Por dois anos, minha irmã foi “estudante-trabalhadora”, segundo Geraldo Romanelli
(2010). Abandonou sua função de aluna aos 17 anos, após ter completado o segundo ano do
Ensino Médio. Nunca escondeu sua preferência pelo trabalho, que lhe permitia ter seu próprio
dinheiro. Essa situação da minha irmã é muito comum nas famílias das camadas populares.
Os filhos perdem a ocasião de serem estudantes para se tornarem trabalhadores-estudantes ou
apenas trabalhadores. Hoje, está casada com um militar do Exército e mora em Juiz de Fora
(JF). Ela tem uma filha de 14 anos, chamada Risa Aurora Nishimura, de outra união.
A entrada da minha mãe no mundo do trabalho aconteceu em 1990, quando mudamos
para a nossa casa, em Santa Cruz de Minas. Minha família mudou para a referida cidade após
meu avô materno ter cedido um pedaço do lote que lhe pertencia, para que meus pais
pudessem fazer a casa. Esta tem uma área construída de 60 m² e foi feita com muito esforço e
cooperação dos familiares. Meu avô paterno contribuiu com materiais de obras e meu avô
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materno, que era pedreiro, ficou responsável pela construção do imóvel. É notório que houve
uma mobilização familiar dos meus avós para a aquisição de nossa casa, conquista que talvez
não acontecesse se não fosse com a ajuda dos familiares.
É importante destacar que minha mãe planejou o número de filhos que ela pretendia
ter: Como seu pai era assalariado, eu sempre quis ter dois filhos. Só dois. Filho tem que
planejar, filho tem gasto com saúde, alimentação, educação. Não é fácil manter uma família
grande quando se ganha salário. O discurso de minha mãe me remeteu a Bourdieu (apud
Nogueira; Nogueira, 2009), que analisa o que ele chama de Malthusianismo, que seria a
propensão ao controle da fecundidade. O autor comenta que, por uma estratégia consciente de
concentração dos investimentos, a classe média tenderia, mais que as classes populares e
menos que as elites, a reduzir o número de filhos para conter os gastos, e assim investir neles
o máximo possível de recursos para que tenham o futuro que os pais almejam que eles
tivessem.
Justamente pela falta do capital econômico para investir em nossa escolarização,
minha mãe planejou a quantidade de filhos que o casal teria, já que uma família grande e
desprovida de capital econômico teria mais dificuldade de prover recursos, mesmo que fosse
o mínimo possível, para todos os filhos. Consideramos que o local no qual a minha mãe
desenvolveu suas atividades laborativas, a escola, propiciou a ela, nas suas relações com o
pessoal da instituição, a construir tal estratégia, a sua maneira.
Sobre as formas familiares da cultura escrita, presenciei minha mãe utilizando várias
práticas de escrita que eram recorrentes no nosso cotidiano, tais como: fazer uma lista de
compras; redigir um caderno de receitas; fazer anotações no calendário; escrever alguns
lembretes; ter uma lista telefônica e escrever cartas e bilhetes.
Minha mãe fazia lista de compras para não esquecer o que precisava comprar para o
mês. Recordo-me que, durante minha infância, eu a via fazendo a lista e marcávamos o dia
para irmos ao supermercado. Minha mãe também tem um caderno de receitas, no qual ela
anotava tudo que ela aprendia ou que pretendia fazer, pois, segundo ela: é sempre bom ter um
caderninho. Quando apenas meu pai trabalhava, nunca fez parte do nosso cotidiano ter um
caderno que constassem os cálculos do nosso orçamento mensal. O dinheiro era retirado e
distribuído conforme as despesas, que não eram muitas, pois todos os gastos eram pensados
cautelosamente para não excederem o salário do meu pai.
Outro ponto que deve ser mencionado é o uso do calendário e de lembretes para
registrar alguma tarefa que teria que ser realizada. Após possuirmos o telefone fixo em nossa
residência, minha mãe providenciou uma agenda telefônica com o número de familiares,
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amigos e lojas. Minha mãe tinha o hábito de escrever cartas para uma senhora chamada Dona
Maria, que morava em Barbacena, interrompendo essa prática após não ter mais retorno delas.
Em relação aos bilhetes, minha mãe tinha o hábito de escrevê-los para me notificar de algum
acontecimento ou deixar recados, prática que continua até os dias de hoje.
Meu pai, homem de hábitos simples, gosta de ouvir música. Gosta de músicas
sertanejas, forró e programas de flashback. Gosta de assistir aos telejornais, principalmente
quando o assunto é política. É um leitor assíduo de jornais. Durante a minha infância, meu pai
me levava a uma banca de jornal para comprarmos jornais e revistinhas em quadrinhos.
Geralmente, eu comprava de duas a três revistinhas. Recordo-me que eu ia sentada na barra da
bicicleta do meu pai, a mesma que ele usava para se locomover até o seu local de trabalho,
toda satisfeita, porque estava indo a uma banca de jornal. Esse hábito foi eficaz para que eu
me alfabetizasse com facilidade e ser elogiada na primeira série pela professora Dulce por
causa da minha fluência em leitura. Meu pai se interessava em ler as notícias dos jornais
ligados à política e ao futebol. Isso acontece até hoje com uma frequência maior. Na minha
infância, íamos à banca de jornal no fim de semana. Hoje, meu pai compra jornal todos os
dias. Conforme Lahire (1997, p. 20-21):
O fato de ver os pais lendo jornais, revistas ou livros pode dar a esses atos
um aspecto “natural” para a criança, cuja identidade social poderá construirse, sobretudo, através deles (ser adulto como seu pai ou sua mãe significa,
naturalmente, ler livros...). Inversamente, podem surgir experiências com o
texto impresso negativas ou ambivalentes “em famílias onde os livros são: 1)
respeitados demais, arrumados assim que oferecidos, não tendo a criança o
direito de tocá-los sozinha; 2) oferecidos como brinquedos que as crianças
têm de aprender a manejar sozinhas de imediato”. A questão não se limita,
portanto, à presença ou à ausência de atos de leitura em casa: quando existe a
experiência, é preciso sempre se perguntar se é vivida positiva ou
negativamente, e se as modalidades são compatíveis com as modalidades da
socialização escolar do texto escrito.

É importante destacar que meu pai não teve uma presença direta em minha vida
escolar. Tudo era delegado à minha mãe. Porém, ao analisar a ação de meu pai de me
aproximar do mundo da leitura, não posso deixar de afirmar que ele teve uma importante
participação na minha escolarização. Meu pai, mesmo provido de um baixo capital cultural 21,
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Capital cultural é um conceito utilizado por Bourdieu (1998). Segundo ele, o capital cultural pode se
apresentar em três modalidades: objetivado, incorporado ou institucionalizado. O primeiro diz respeito à
propriedade de objetos culturais valorizados (livros, obras de arte). O segundo se refere à cultura legítima
internalizada pelo indivíduo, ou seja, habilidades linguísticas, postura corporal, crenças, conhecimentos,
preferências, hábitos e comportamentos relacionados à cultura dominante adquiridos e assumidos pelo sujeito. O
capital cultural incorporado é basicamente o que Bourdieu chama de habitus, que é um conjunto de disposições
internas, duráveis, arraigadas, adquiridas ao longo da vida. O terceiro se refere à posse de certificados escolares,
que tendem a ser socialmente utilizados como atestados de certa formação cultural.
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não deixou de contribuir para a minha vida escolar. Mesmo minha família sendo pouco
provida de recursos econômicos e culturais, essa “familiaridade” que meu pai fez com que eu
tivesse com a leitura, não só por me levar a uma banca de jornal, mas, também, de vê-lo ler
jornais em casa, contribuiu para minha escolarização, sendo elogiada pela professora, como já
mencionei anteriormente.
Meu pai fez com que eu fosse criando disposições que diferenciaram minha formação
da dos demais alunos da minha turma, que ainda estavam no processo de alfabetização. Mas
como criamos, ou melhor, herdamos essas “disposições”? Como nos indaga Lahire (1997,
p.104):
Quais são as condições sociais, relacionais, para que uma disposição cultural
possa ser transmitida ou, em todo caso, passada, de uma maneira ou de outra
à força de se inculcar, de forma expressa ou difusa, direta ou indireta, de um
corpo socializado a um outro corpo socializado?”

Ficou evidente, durante a realização da minha configuração familiar, que o convívio
com meu pai, leitor assíduo, fez com que eu criasse certas disposições culturais. Houve,
involuntariamente, uma disponibilidade e um acompanhamento de meu pai na construção
dessa minha disposição. Na explicação de Lahire (1997, p. 104-105):
Dado que o “capital cultural” está condenado, de um lado, a viver em estado
incorporado, sua “transmissão” ou sua “herança” dependem da situação de
seus portadores: de sua relação com o filho, de sua capacidade, (socialmente
constituída), de cuidar de sua educação, de sua presença a seu lado, ou,
finalmente, de sua disponibilidade de transmitir à criança certas disposições
culturais ou acompanhá-la na construção dessas disposições.

Minha mãe tem interesse em ler assuntos relacionados a drogas, violência e, doenças,
dentre outros. Gosta de programas de flashback, músicas sertanejas, italianas e instrumentais.
Gosta de fazer artesanatos e assistir a programas de televisão como telejornais e novelas que
retratam tempos antigos. Nunca fomos de comprar ou fazer assinaturas de livros ou jornais,
até mesmo pela condição econômica. No entanto, ganhei de minha mãe uma coleção de livros
quando eu estava no Ensino Fundamental. À noite, minha mãe contava histórias que ela
mesma inventava e cantava algumas músicas como “boi da cara preta”, “mãezinha do céu” e,
“serra, serra, serrador”. Sobre os pais contarem histórias para seus filhos, Lahire (1997, p.20)
comenta que:
A familiaridade com a leitura, particularmente, pode conduzir a práticas
voltadas para a criança, de grande importância para o “sucesso” escolar:
sabemos, por exemplo, que a leitura em voz alta de narrativas escritas,
combinada com a discussão dessas narrativas com a criança, está em
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correlação extrema com o “sucesso” escolar em leitura. Quando a criança
conhece, ainda que oralmente, histórias escritas lidas por seus pais, ela
capitaliza- na relação afetiva com seus pais- estruturas textuais que poderá
reinvestir em suas leituras ou nos atos de produção escrita. Assim, o texto
escrito, o livro, para a criança, faz parte dos instrumentos, das ferramentas
cotidianas através das quais recebe o afeto de seus pais. Isto significa que,
para ela, o afeto e livros não são duas coisas separadas, mas que estão bem
associadas.

Creio que o meu gosto pela leitura foi desenvolvido por esse hábito da minha mãe de
me contar histórias e da ação de meu pai de me levar a uma banca de jornal semanalmente.
Essas ações também contribuíram para que eu redigisse histórias com facilidade. Como ambas
eram ações frequentes, fizeram com que eu tivesse um desempenho nas minhas atividades de
letramento, havendo um efeito positivo nas minhas habilidades de leitura e escrita. Quando eu
estava no Ensino Fundamental, minha mãe comprou um dicionário ao qual recorríamos
sempre que desconhecíamos alguma palavra, e uma bíblia, que não era usada.
Sobre a ordem moral doméstica que existia em minha família, minha mãe exigia um
bom comportamento na escola, vigiava a realização dos deveres de casa, estipulava um
horário para eu brincar e também vigiava quem fazia parte do meu círculo de amizades.
Lahire (1997, p. 26) sustenta que:
Se a ordem moral e material em casa pode ter uma importância na
escolaridade dos filhos, é porque é, indissociavelmente, uma ordem
cognitiva. A regularidade das atividades, dos horários, as regras de vida
estreitas e recorrentes, os ordenamentos, as disposições ou classificações
domésticas produzem estruturas cognitivas ordenadas, capazes de pôr
ordem, gerir, organizar os pensamentos.

Minha mãe cobrava o meu bom comportamento não só em sala de aula, mas em todo o
ambiente escolar. Lembrava-me sempre de algumas regras de comportamentos, como comer
de boca fechada, obedecer aos professores e não danificar os materiais que pertenciam à
escola. Como se pode analisar, minha mãe sempre foi rigorosa com questões morais e
escolares. Nessa perspectiva, mesmo pertencendo a uma família das camadas populares,
recorro-me à fala de Bourdieu (apud Nogueira; Nogueira, 2009, p.65) por encontrar respaldo
entre a atitude de minha mãe e a fala desse autor:
As classes médias tendem a ter condutas que podem ser entendidas como
parte de um esforço visando criar condições favoráveis à elevação na escala
social, e um dos componentes de esforço é o ascetismo. Esse ascetismo se
traduziria em termos de educar os filhos numa valorização do autocontrole e
da disciplina, e na exigência de uma dedicação contínua e intensiva aos
estudos.
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Nunca tive problemas na escola com questões de comportamento. Isso se deve ao fato
de a minha mãe reforçar meu compromisso com a escola, alertando-me que esta não era lugar
para se brincar e que deveríamos obedecer aos professores. É como analisa Lahire (1997, p.
141):
É nas relações de interdependência entre os membros da constelação familiar
que se constroem as formas de controle de si e do outro, as relações com a
ordem (e, sobretudo, o grau de sensibilidade à ordem verbal) e com a
autoridade, ou o sentimento dos limites que não devem ser ultrapassados.
Essas formas de exercício da autoridade (e, do ponto de vista da criança, de
sensibilidade á ordem), variáveis histórica e socialmente, tornam possíveis
ou atrapalham a “transmissão” do capital cultural ou a construção de
disposições culturais, e são mais ou menos compatíveis com as políticas
disciplinares à ordem escolar.

Em relação à vigilância aos deveres de casa, minha mãe conferia meus cadernos para
certificar-se de que as tarefas estavam feitas. Na hora de fazer as tarefas escolares, minha mãe
desligava a televisão para que eu pudesse me concentrar nos estudos. Minha mãe sempre
considerou o horário de fazer o dever de casa como uma hora “sagrada”, que precisava ter
silêncio e concentração.
É interessante que minha mãe apostava na realização da tarefa escolar como uma
maneira de reforçar o que foi apresentado em sala de aula, mas dizia que ela não substituía o
estudo que devia acontecer para uma avaliação e reforçava que: o dever de casa é
responsabilidade da família. A tarefa é uma oportunidade para os alunos refazerem o que
estão aprendendo na sala de aula. Minha mãe considerava importante a tarefa escolar e
associava a realização desta como complemento da aprendizagem efetuada na escola.
Tânia Resende (2006) realizou uma pesquisa de campo em turmas de 3ª série de três
escolas de Belo Horizonte, sendo dois colégios privados, que atendem a alunos de camadas
médias, e uma escola pública estadual, com alunos das camadas populares. A pesquisa
revelou um grande consenso dos pais das escolas públicas e privadas em torno da importância
do dever de casa, da necessidade da sua prescrição pela escola e de seu acompanhamento
pelas famílias, mesmo os pais expressando as dificuldades desse acompanhamento, como
pouco tempo para se dedicar às tarefas dos filhos, a baixa escolaridade e a consequente falta
de domínio dos conteúdos escolares.
No meu tempo livre, eu brincava com os meus amigos no terreiro da casa de minha
avó. Quando a brincadeira acontecia à noite, era ali na rua da minha casa ou próximo, pois,
segundo a minha mãe: era preciso brincar perto de casa para não fugir das vistas dos pais.
Havia uma vigilância por parte da minha mãe enquanto eu brincava na rua. Um ponto
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interessante é que o mesmo comportamento que eu tinha perto dos meus pais eu tinha quando
estava distante. Creio que os comportamentos foram interiorizados de uma maneira tão eficaz
que não importava onde ou com quem eu estava para a disciplina imperar. E quando era
preciso ser corrigida, era através do diálogo.
Em relação às ações pedagógicas, Lahire (1997) faz menção sobre as práticas
exercidas das famílias para apoiar a escolarização dos filhos. Tais ações se remetem à
presença dos pais na reunião, à compra de materiais que possam contribuir na escolarização
dos filhos, ao pagamento de professor particular, ao fato de fazer o filho estudar nas férias e à
conversa sobre a vida escolar do estudante. Sobre a frequência nas reuniões, minha mãe era
quem frequentava com assiduidade as reuniões escolares.
Na 2ª série, fiquei em recuperação na escola devido ao fato de minha nota estar abaixo
da média. Imediatamente, minha mãe procurou ajuda com uma filha de sua prima, que estava
cursando Letras, na FUNREI, para que eu pudesse ter aulas de reforço três vezes na semana.
Como mostrarei no gráfico da página 58, a recuperação nessa série não impossibilitou que a
minha média aritmética fosse 8,3.
Ao fazer uma análise das estratégias, contribuições e vigilância de minha mãe em
relação à realização das minhas tarefas, das minhas notas, do meu comportamento na escola e
da sua presença assídua nas reuniões escolares, percebi que suas ações foram orientadas pelos
efeitos do seu local de trabalho. Por ter trabalhado em uma escola, ela conheceu a estrutura e
o funcionamento do sistema escolar e sabia da sua importância para um futuro mais
promissor. Ela presenciou as conversas dos professores, comportamentos dos alunos e
características daqueles que supostamente são considerados “bons alunos” e foi incorporando
práticas que acreditava ser eficazes para contribuir na minha escolarização.
No final da entrevista, perguntei a minha mãe o que ela achava da minha situação
atual, uma estudante de pós-graduação que está se dedicando exclusivamente aos estudos e a
resposta dela não me surpreendeu. Ela disse que não se importa que eu esteja apenas
estudando, pois reconhece que faço isso para melhorar minha vida profissional. Reforça que
não ficaria contente de me ver sem estudar ou trabalhar, sem uma expectativa de vida e que se
orgulha pelas minhas conquistas, mesmo que muitas não prosseguiram, como a minha entrada
na Polícia Militar e nos Correios.
Na seção seguinte, perpassamos a minha vida escolar, desde o meu ingresso na
Fundação Bradesco até a conclusão do 3º ano do Ensino Médio. Logo depois, na seção
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número 3.2, mostramos o processo de escolha do curso superior por mim e minha trajetória
acadêmica.
3.1 Trajetória escolar da pesquisadora
Por considerar que a Fundação Bradesco fosse uma “boa escola”, minha mãe fez
questão que eu estudasse na instituição. O desejo da minha mãe também era compartilhado
por mim, que sentia atraída pela “infraestrutura” da escola.
Minha mãe ficou sabendo da existência da Fundação pela minha tia Amélia, que
começou a trabalhar na instituição em 1985, como auxiliar de serviços gerais.
Eu coloquei você no Bradesco porque a escola oferecia “de tudo”. Desde
uma “boa alimentação, até materiais”. Sua tia que trabalhava lá que me
falou da escola e eu rapidamente fui tentar uma vaga lá pra você. O pessoal
daqui da cidade também começou a procurar vagas para colocar seus
filhos. A fama do Bradesco se alastrou. (Entrevista de campo,

22/01/2017).

Minha entrada na Fundação Bradesco foi por meio de uma seleção que constava de
uma entrevista. Existia uma ficha socioeconômica com vários itens para que os pais pudessem
assinalar os bens materiais que possuíam. Primeiramente, fazia-se um cadastro e, depois da
entrevista, aguardávamos a listagem dos nomes que foram contemplados.
Como um dos propósitos da escola era garantir o estudo para familiares de
funcionários da escola, minha mãe não encontrou dificuldades para conseguir uma vaga na
instituição. Fiz parte do corpo discente da escola em 1991, no pré-escolar, à tarde.
No pré-escolar, meus pais não tinham condições de comprar uma mochila e eu
utilizava uma pasta vermelha para ir à escola e guardar meus materiais. Foi no pré-escolar que
conheci minha primeira e apaixonante professora, Adélia. Eu ia para a escola feliz, pois sentia
orgulho de estar estudando na Fundação Bradesco e gostava muito da professora. Lembro-me
que sentávamos em mesinhas com quatro cadeiras e a atividade que eu mais gostava era as
rodas de leitura. Nesse momento, sentávamos no chão, em frente à professora e esta contava
histórias para a gente.
O momento que eu gostava na instituição era o hasteamento da bandeira. Os alunos
em posição de respeito e o canto do hino me despertavam atenção. A partir da 1ª série,
participei das quadrilhas da escola e dos desfiles cívicos. Nessa série, minha professora era a
Dulce, pessoa que eu tinha muito estima. Na 2ª série do Ensino Fundamental, minha
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professora se chamava Léa. Foi nessa série que fiquei em recuperação. Nas férias do mês de
julho fui à escola para recuperar as notas e foi uma etapa vencida com sucesso.
Minhas professoras da 3ª e 4ª séries foram Fátima e Maria Rodarte. As professoras que
deram aula para mim no pré-escolar e nos anos iniciais do Ensino Fundamental foram as
pessoas pelas quais eu tive mais estima, por isso foram comentadas. De um modo geral,
minha relação com os professores foi sempre tranquila. Não tive problemas disciplinares com
professor algum. Em relação aos colegas da turma, minha relação sempre foi agradável com
todos, porém existiam aqueles que eram mais próximos. A disciplina que eu mais gostava na
escola era Português por ter facilidade para compreender os conteúdos.
Não tenho muita recordação dos meus momentos na escola. A leitura e a escrita foram
aspectos muitos marcantes para mim. Eu gostava muito de escrever, principalmente produzir
textos, e mantive o hábito da leitura que acontecia em casa. Ao construir meu retrato
sociológico, relembrei algumas exigências da Fundação. Na escola, não podíamos pisar na
grama e, tínhamos que estar sempre uniformizados e com os materiais organizados e
conservados. A escola exigia pontualidade e, blusa para dentro da calça. Não podíamos
chupar bala. Os meninos não podiam usar brincos e ter cabelo grande. Essas eram algumas
regras exigidas na escola, as quais eu respeitei com afinco.
Mesmo sendo advinda de uma família pobre, não conciliei trabalho com o estudo
durante o Ensino Fundamental. Minha mãe fez questão que eu me dedicasse aos estudos, o
que pode ter resultado em um bom desempenho escolar como mostraremos no gráfico.
Durante minha trajetória na Fundação Bradesco, participei dos cursos que a escola oferecia no
contraturno, como curso de datilografia, concluído em 1998; digitação, em 2001; e introdução
à microinformática, em 2002.
Quando iniciei os estudos no Ensino Médio, em 2000, com 15 anos, comecei a
conciliar trabalho com estudo. Estudava à noite e trabalhava durante o dia. Trabalhei como
secretária de um dentista, em Santa Cruz de Minas. Fiquei aproximadamente cinco meses
trabalhando no consultório, pois este foi fechado pouco tempo depois. Nesse mesmo ano,
comecei a dar aulas particulares de manhã e à tarde para familiares e vizinhos que me
procuravam.

Gráfico do Desempenho escolar da pesquisadora na Fundação Bradesco: 1992 a 2002.
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Fonte: Histórico Escolar de Gisele de Cássia Lopes, 1992 a 2002. Gráfico organizado por
Gisele de Cássia Lopes.

O gráfico nos mostra que eu fui uma aluna excelente durante o Ensino Fundamental.
No Ensino Médio, meu desempenho não foi acima de 7,5 para ser considerada uma aluna
excelente, mas eu tinha notas significativas, o que nos permite pensar que eu era uma “boa
aluna”. Para Eduardo Magrone Rodrigues (1995, p. 66):
[...] o fato de estar ou não trabalhando interfere decisivamente no rendimento
escolar do aluno, mas ele não está condenado a um baixo rendimento escolar
pelo fato de estar trabalhando. Aliás, a combinação do trabalho com o ensino
não é impossível, nem mesmo indesejável; é o caráter classista da escola que
joga um papel decisivo na definição do sucesso ou do fracasso nos estudos.

A minha entrada no mundo do trabalho fez com que eu dividisse meu tempo em dois
momentos: trabalho e estudo. Trabalhava pela manhã e tarde e estudava à noite. Assim, em
nosso diálogo com os dados, ficou evidente que a minha inserção no mundo do trabalho
interferiu nos meus desempenhos escolares, já que tive uma redução nos meus desempenhos.
Conciliar trabalho com o estudo está presente na vida de muito estudante trabalhador.
Muitos começam a trabalhar na transição do Ensino Fundamental para o Ensino Médio,
porém a permanência do sujeito na escola mostra que este coloca credibilidade na instituição
para um futuro mais promissor. Além disso, a escola parece constituir, para além de um

60

espaço de ensino, um espaço cultural e social, ou seja, é um lugar que é o único ou o principal
espaço público de acesso à informação e à cultura sistematizada.
Mas qual será a função do Ensino Médio? Avaliando pela ótica de uma pesquisadora e
sujeito participante da pesquisa que esteve durante 12 anos inserida na Fundação Bradesco,
posso pensar que a escola foi configurando as funções do Ensino Médio no decorrer dos anos.
Em 1991, quando iniciei meus estudos na Fundação Bradesco, a função do Ensino Médio na
escola ainda era capacitar os estudantes para o curso Técnico em Administração. Disciplinas
como estatística, mecanografia e processamento de dados, economia e mercado, direito e
legislação, psicologia, contabilidade e custos, administração e contabilidade e prática
profissional faziam parte do currículo escolar.
Esse caráter da escola com o Ensino Médio com qualificação profissional não era
inocente. A expectativa da escola era formar os jovens para o mundo do trabalho técnico, isto
é, formar trabalhadores. Tudo indica que o objetivo da escola era que após a conclusão do
Ensino Médio, os alunos já estivessem preparados para atuar no mundo do trabalho como
técnicos em administração de empresas. Preparava-se o aluno para o trabalho técnico, não
para entrar no Ensino Superior. Nesse sentido, o Ensino Médio na Fundação perdeu o seu
caráter de intermediação entre os níveis de Fundamental e Superior, para constituir-se como
profissionalizante. Esse perfil do Ensino Médio me remete à fala de Antônio Gramsci (1978,
p. 136):
É sempre bom ter claro que as escolas são antidemocráticas não pelos
conteúdos que ensinam – acadêmicos, “desinteressados”, ou técnicoprofissionalizantes, “interessados” –, mas por sua função, a de preparar
diferentemente os intelectuais segundo o lugar que irão ocupar na sociedade,
e, portanto, segundo sua origem de classe, como dirigentes ou como
trabalhadores.

Contudo, essa característica do Ensino Médio foi se perdendo ao longo dos anos na
Fundação Bradesco. Em 2000, quando iniciei o Ensino Médio, foi extinta a formação em
Técnico em Administração. O objetivo por trás do novo desenho da última etapa da educação
básica era formar jovens preparados para a entrada na universidade.
Atualmente, parece que o objetivo da escola se reforçou ainda mais quando o assunto
é “entrada na universidade”. O quadro de conteúdos é voltado para o exame. Os alunos têm
uma aula de orientação profissional desde os primeiros anos do Ensino Fundamental. O
intuito da aula é ajudar os alunos na escolha da futura profissão, melhorar o desempenho fora
da escola, comportamento e, autoestima, e prepará-los para o mundo do trabalho.
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A seguir, apresentamos os caminhos traçados por mim, no que se refere ao vestibular,
e à minha vida acadêmica.
3.2 - Trajetória acadêmica da pesquisadora
Concluído o 3º ano do Ensino Médio, eu optei por não prestar o vestibular. Ao que
tudo indica, por uma indecisão quanto à carreira a escolher e por eu ser fruto da ética do
trabalho. Inicialmente, eu ministrava as aulas particulares nos turnos da manhã e da tarde.
Após concluir o Ensino Médio, as aulas se estenderam até à noite.
Em 2006, participei de uma seleção para trabalhar como atendente na Farmácia
Americana. Era um emprego que ia me possibilitar ganhar um salário, valor que eu não
ganhava dando aulas particulares. Nesse mesmo ano, estava determinada a prestar o vestibular
ou o concurso da Polícia Militar, e fiz um curso preparatório na rede de ensino Pitágoras. O
desejo de prestar concurso foi devido ao fato de não querer viver como uma “assalariada”. Eu
observava como as despesas da minha família tinham que ser regradas devido ao salário dos
meus pais. Aquilo me despertava um imenso incômodo. E, eu, apenas com o Ensino Médio e
possivelmente trabalhando como atendente na farmácia, estava fazendo com que essa situação
se perpetuasse em minha vida. Eu apostava em uma qualificação para mudar a situação
financeira em que eu me encontrava.
Mesmo sendo selecionada para trabalhar como atendente, continuei com as aulas
particulares. Assim, eu tinha o privilégio de fazer a minha rotina de horários, de modo a tornála maleável. Então me dediquei aos estudos. Recebi apoio moral e financeiro de minha mãe,
que concordou que eu ganhasse menos dando aulas para me dedicar aos estudos. Em 2006, fiz
um curso preparatório na rede de ensino Pitágoras. No dia da inscrição para o vestibular,
fiquei em dúvidas entre os cursos de Administração ou Pedagogia, escolhendo o primeiro
curso e ficando em 31º excedente. Não prestei vestibular nos dois anos seguintes e fui me
dedicar à preparação para o concurso da Polícia Militar, o que me daria um retorno financeiro
a curto prazo. Em 2008, prestei o concurso e, após realizar as quatro primeiras fases com
êxito, fui contra indicada no exame psicológico, feito na última fase do concurso devido o
teste apresentar que tenho dificuldades em manter relacionamento interpessoal.
Em 2009, prestei vestibular para Pedagogia, na UFSJ, e fui aprovada. Minha opção foi
a UFSJ por ser uma instituição próxima da minha cidade. Em 2010, comecei minha trajetória
acadêmica. A minha aprovação no vestibular da UFSJ não foi recebida com indiferença pela
minha mãe, que demonstrou satisfação. Ela tinha uma vaga noção da importância de uma
aprovação no processo seletivo de uma universidade pública, talvez por ter trabalhado em
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uma escola e estar inserida em um meio mais cultural. Já meu pai, não percebeu a magnitude
desse evento.
Com a minha inserção na universidade, meu objetivo era abraçar as oportunidades que
a academia me oferecia, como monitoria e iniciação científica, vivendo, assim, as
experiências universitárias. Desse modo, dispensei as aulas particulares e fui ser monitora da
disciplina pela qual mais me interessei no curso, Sociologia da Educação, ministrada pela
Profa. Doutora Maria Aparecida Arruda, no primeiro semestre de 2011.
Em julho do mesmo ano, comecei a fazer parte do Programa Institucional de Bolsa de
Iniciação à Docência (PIBID)22, juntamente com mais 11 alunos da graduação, coordenado
pela Profa. Doutora Maria Jaqueline de Grammont, com o foco na inclusão de pessoas com
deficiência.
Em fevereiro, de 2013, deixei de fazer parte do PIBID para começar uma experiência
com a pesquisa. Fui bolsista de Iniciação Científica do projeto intitulado “Os efeitos de
irradiação dos benefícios adquiridos em uma trajetória de escolarização de longo curso
efetuada por sujeitos das camadas populares: O caso de João Teixeira de Miranda (19031953), coordenado pelo Prof. Doutor Écio Antônio Portes, sendo finalizado em abril de 2014,
mesmo ano quando conclui a minha graduação.
Em setembro de 2014, fiz uma Especialização em Práticas de Letramento e
Alfabetização, pelo Núcleo de Educação a Distância (NEAD), com duração de um ano e
meio. Interessada em continuar minha vida acadêmica e progredir e ampliar meus
conhecimentos, em 2015, fui aprovada no curso de pós-graduação Stricto Sensu, Mestrado em
Educação, na UFSJ, com início em março de 2016 e término em março de 2018.
Na próxima seção, o efeito da Fundação Bradesco na minha vida é o ponto analisado.
3.3 O efeito da Fundação Bradesco na vida da pesquisadora

Após descrevermos minha trajetória e retomar a vertente que norteia esta pesquisa,
destacamos alguns pontos pertinentes de análise.

22

O programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) é uma iniciativa da Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, que tem como principais objetivos contribuir para a formação
dos professores de Educação Básica nas universidades públicas brasileiras e contribuir com a melhoria da
educação pública.
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Hoje, ao analisarmos este pano de fundo, que é o efeito da Fundação Bradesco em
minha vida, percebemos que a escola não contribuiu para que eu prolongasse com a minha
vida escolar. O desejo de cursar uma graduação foi despertado em mim devido eu almejar
uma mudança da realidade que eu vivia. Não fiz uma graduação de um curso valorizado
socialmente, porém, consegui ser aprovada numa universidade federal. Além disso, conclui o
curso nos devidos quatro anos e permaneço nela até os dias de hoje, cursando o Mestrado em
Educação, algo prestigioso para uma pessoa advinda das camadas populares.
Consideramos que a Fundação Bradesco teve um efeito em minha vida em um sentido
comportamental. Em relação aos aspectos comportamentais, consideramos o fato de não pisar
na grama como uma regra que foi interiorizada por mim na escola, pois realmente é um ato
que reprovo. Sinto-me como se estivesse fazendo algo “errado”. Outro ponto que destacamos
é o gosto pelo hino do Brasil. Se para algumas pessoas a posição de respeito ou o próprio
canto é desagradável ou desnecessário, esse sentimento vai de encontro com o meu. Esse ato
foi introjetado de uma maneira tão eficaz, que na escola eu gostava de participar do
hasteamento da bandeira, momento que exigia disciplina.
Após fazermos uma explanação do meu retrato sociológico, apresentamos os capítulos
que foram divididos de acordo com a escolaridade dos ex-alunos. Nos capítulos que seguem,
foram apresentados os retratos dos sujeitos participantes da pesquisa e a análise deles. Foram
apresentados, também, as interseções dos dados, ou seja, o que deu unidade a todos os
retratos.
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CAPÍTULO IV
O ENSINO MÉDIO COMO LIMITE
Carlos Alberto Jamil Cury (2008) faz uma explanação sobre a educação como direito e
dever do cidadão. O autor afirma que o direito é visto como aquele benefício que as pessoas
passam a gozar e que lhes pertence como tal. Do dever, nascem obrigações que devem ser
respeitadas. Hoje não há país no mundo que não garanta o direito de aceso, permanência e
sucesso de seus cidadãos à educação escolar básica.
Cury comenta que a educação escolar pública é um bem público por qualificar para o
mundo do trabalho, por ser gratuita e obrigatória no Ensino Fundamental e por ser gratuita e
progressivamente obrigatória no Ensino Médio. Cury (2008, p. 295) reforça que “a Educação
Infantil é a raiz da educação básica, o Ensino Fundamental é o seu tronco e o Ensino Médio é
seu acabamento”. Contudo, nem sempre a educação brasileira foi garantida para todos os
cidadãos.
A educação brasileira foi concebida inicialmente para atender à educação das elites.
Leila de Alvarenga Mafra (1994) comenta brevemente como era a educação brasileira no
movimento republicano até o século XIX, nos anos 80. A autora afirma que neste período, a
educação nasce sob os signos das desigualdades sociais e culturais. O ideal de igualdade
cultural não era meta social para a sociedade brasileira por esta ser agrícola e escravocrata. E
a educação como um direito do cidadão também estava ausente nas demandas sociais.
Mafra (1994) nos mostra que no movimento republicano houve discussões sobre até
que nível de educação seria oferecido para os estudantes. Inicialmente, as pessoas de baixa
renda poderiam ser matriculadas à escola primária. A autora nos mostra que o Ensino Médio
era privilégio social e cultural das elites. Somente nos anos 40 e, após a ditadura de Getúlio
Vargas, que a concepção de formação da escola média brasileira e o seu caráter seletivo foram
alvo de debates como parte da trama política em defesa dos interesses populares pela
publicização da educação básica, em contraposição aos interesses privativos.
Nos anos 50, Mafra (1994) nos mostra que as medidas de aproximação entre o ensino
técnico e o acadêmico, não garantiram a construção de uma concepção de uma formação
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básica cujo objetivo apontasse para uma escola popular, de ensino médio, pública e de
continuidade a uma escola primária, fundamental.
Já nos anos 70 e 80, Mafra (1994) nos apresenta a falência do modelo imposto, isto é,
a aproximação do ensino técnico e acadêmico. Novamente surge a questão da concepção de
formação no ensino médio no país como tema central para a sociedade brasileira. O problema
não se resolveria ampliando o número de escolas, já que não se tinha claro o tipo de formação
que esse nível educacional deveria oferecer.
Após fazermos a leitura do quadro I, na página 34, observamos que cinco sujeitos
concluiu o Ensino Médio e não buscou formação superior. Sendo assim, o capítulo que segue
trabalha com os sujeitos que tem essa escolaridade. O objetivo é reconstruir os retratos
sociológicos dos ex-alunos da Fundação Bradesco enaltecendo os parâmetros do Lahire
(1997) e os parâmetros que foram construídos por nós, e, logo após, fazermos a análise desses
retratos de acordo com os dados revelados. É importante ressaltarmos para entendimento do
leitor, que, para ilustrar a proposta desse capítulo, fizemos uma reconstrução mais detalhada
do processo de escolarização de Roberto e, em seguida, apresentamos na forma de retrato
sociológico os outros que compõem esse capítulo.

4.1. Roberto: Mudei para o Bradesco por causa do ensino. Falaram pra minha mãe que o
ensino do Bradesco era bom.
A entrevista com Roberto foi marcada por nós via whatsapp. Marcamos a entrevista
para a quarta-feira, dia oito de fevereiro, às 20 horas em sua residência. Sentamo-nos na sala
onde a família estava reunida assistindo desenho com o filho. Foi explicado a Roberto o
propósito da pesquisa e após ele abaixar o volume da televisão demos início a entrevista. A
entrevista teve duração de 1h e 15 min.
Começamos a entrevista falando sobre a origem social do entrevistado. Segundo
Roberto, sua avó materna é Maria Geralda, do lar, que possuía a 4ª série do ensino primário.
Seu avô é José Antônio, trabalhava no Departamento de Estradas e Rodagens (DER) e
estudou até a 4ª série do primário. Dos oito tios de Roberto, todos estudaram até a 4ª série do
primário. Sobre a situação financeira da família Roberto exclamou que:
A situação financeira deles era muito precária, muito humilde, muito difícil
mesmo. Pra você ter noção eles pararam de estudar pra ajudar meu avô. A
casa que eles moravam era própria, muito simples, muito simples mesmo.
Eu lembro... era uma casa toda de telha e... e... não tinha muita condição
não.... financeira. Viviam assim... com o necessário, mas não tinha, é...
luxúria (sic), e o lazer não era muito adequado pra viver não, era muito
precário mesmo. (Entrevista de campo, 08/02/2017).
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A situação é um caso típico no qual a pobreza impera e empurra os jovens para fora da
escola para executar trabalho precário. Os tios de Roberto tiveram que evadir da escola para
se dedicar ao trabalho e contribuir na renda familiar, já que a situação financeira da família,
segundo o entrevistado, era precária.
Os avós paternos de Roberto são José Antônio, que era fazendeiro e Ana das Neves,
do lar. Roberto afirmou que os avós não frequentaram escola. O entrevistado é neto de
sujeitos que sabem ler e escrever, ligados ao trabalho do campo. Seus avós produziam queijos
e doces e cultivavam milhos e arroz, que eram destinados para o consumo próprio e também
para fins de venda e troca. Roberto disse que os oito tios, incluindo o seu pai, estudaram até a
4ª série do primário e que todos ajudavam na colheita e venda dos produtos da fazenda. Essa
ação é muito comum entre famílias rurais. O trabalho se relaciona com a cotidianidade dos
trabalhadores e de suas famílias. Nessas famílias, o trabalho das crianças assume um papel
moralizador, haja vista que pode ser caracterizado também como uma estratégia de formação
de futuros trabalhadores. Nessa família, por exemplo, o trabalho na roça durou até
determinada época, pois todos, no decorrer dos anos, viraram caminhoneiros.
Nossa família é de caminhoneiro. Meu avô tinha um caminhão, antigamente,
que chamava Cara Chata, de 1955, e então eles usavam esse caminhão pra
entregar queijo, pra entregar as plantações que eles faziam. O doce eles
saiam vendendo nas zonas rurais. Meu avô vendia, aí eles tomaram gosto e
cada dia era um que dirigia, os irmãos... a família grande, muitos homens e
poucas mulheres (nesse momento a tonalidade de voz do entrevistado
aumenta)... então eles tomaram gosto e viraram motorista. Eles viraram
motoristas dessas empresas... ferro velho São João, das antigas fábricas que
existiam aqui na região e depois cada um foi comprando seu caminhão
próprio. O primeiro caminhão do meu pai, ele comprou de meia com meu
tio, que agora virou pedreiro. Depois meu pai comprou a parte do caminhão
dele e foi indo, foi indo. A família toda mexe com caminhão. Meus primos,
eu, meu irmão. Todos os homens estão na área do transporte. (Entrevista

de campo, 08/02/2017)
Observando a trajetória da família, concluímos que a mesma tinha um fraco capital
escolar. São sujeitos incapazes de propiciar às gerações seguintes condições mais adequadas
para que elas pudessem fazer avançar na sua escolaridade. Por outro lado, a família, mesmo
sendo pobre, construiu um patrimônio econômico visto a posse de caminhão, o que deu uma
especificidade profissional a família, que é singular.
O entrevistado comentou que as tias ajudavam nos afazeres domésticos, não tiveram
um trabalho remunerado e depois que se casaram isso perdurou: Minhas tias nunca
trabalharam fora de casa, nunca trabalharam! A fala do entrevistado confirma aquilo que em
nossa sociedade era muito comum. A educação das meninas objetivava prepará-las para
desempenhar tarefas dirigidas aos seus futuros papéis no lar e na família. A educação produz
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uma imagem feminina confinada em torno da família, situada num plano de desigualdade em
relação ao homem. Comumente aos homens é atribuído o papel de provedor, de guardião do
lar, e a mulher a responsabilidade pelo cuidado com a casa e os membros da família.
Quanto aos primos, Roberto relatou que todos são caminhoneiros e estudaram até o
Ensino Médio. As primas, devido a falta de contato com elas, ele não soube informar a
escolaridade.
Roberto afirmou que o pai, Geraldo, é caminhoneiro e estudou até a 4ª série do
primário. Sua mãe, Maria Aparecida, estudou até a 1ª série do ensino primário. Atualmente é
aposentada e sempre foi do lar. A família de Roberto é constituída por pai, mãe e três filhos.
Roberto é o segundo da fratria. Ele tem uma irmã, Roberta, casada, técnica em administração.
O irmão mais velho, Rodrigo, é casado, caminhoneiro e tem o Ensino Médio completo.
Após a apresentação de sua origem social, o primeiro assunto abordado na entrevista
foram as práticas de escrita utilizadas na família de Roberto. A escrita possui diversas funções
e é um meio utilizado para as pessoas se comunicarem. Portanto, a escrita é utilizada com
frequência e em diferentes situações nas famílias. Lahire (1997, p.20) ratifica essa ideia:
A escola é um universo da cultura escrita, e podemos nos perguntar se os
meios populares não se distinguem entre si do ponto de vista de sua relação
com a escrita. Por detrás da similaridade aparente das categorias
socioprofissionais, talvez se escondam diferenças, abismos sociais na relação
com a escrita, diferentes modalidades de uso da escrita e da leitura,
diferentes modos de representação dos atos da leitura e de escrita, diferentes
sociabilidades em torno do texto escrito.

Dentre as ações das famílias das classes populares há distinções entre o uso da escrita.
Algumas não aproveitam dessa ferramenta para gerar uma organização nas anotações
domésticas e a utilizam raramente. Partindo-se do pressuposto que as famílias das classes
populares se diferem no uso da escrita no cotidiano, Roberto apresentou os momentos em que
os pais utilizavam a escrita.
A minha mãe, a minha mãe, ela vendia coisas, era do lar, mas ela tinha as
bijuterias, que antigamente era bijuteria. Ela escrevia muito os nomes das
clientes num caderno e usava muito a matemática, n/é?... Os números. O
que eu lembro da minha mãe era isso. Meu pai, como ele mexia com
caminhão, eu o via anotando muito o endereço das entregas de material de
construção, valor, e anotava também o dinheiro que ele tinha recebido do
pessoal, entendeu? (Entrevista de campo, 08/02/2017)

Roberto disse que a mãe não fazia uso da escrita em outros momentos. Não tinha
um caderno de receitas, não escrevia lembretes, não fazia uso da escrita em calendários e
não fazia listas de compras, ou seja, o leque das práticas de escrita utilizadas era escasso.
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Como podemos observar, o entrevistado não foi socializado numa família que tem uma
presença maior da cultura escrita. O uso da escrita se fazia como suporte à memória em
apenas um momento, para anotar o nome das clientes e endereços. A escrita não era
utilizada como interação social e não se fazia circulação de cartas e bilhetes. Nos dizeres
de Lahire (1997, p. 22):
As práticas de escrita organizacional-doméstica permitem calcular, planejar,
programar, prever a atividade, organizá-la por um período de tempo
relativamente longo. Permitem preparar ou retardar a ação direta e suspender
em parte a urgência prática; implicam por isso um maior controle de seus
desejos, de suas pulsões.

Dado o grau de racionalização da atividade social e econômica da família de Roberto,
compreendemos que as técnicas de escrita que permitem gerir de forma mais racional as
atividades domésticas se mostravam limitadas nessa família.
Apesar de serem processos distintos e que não acontecem simultaneamente na vida do
indivíduo, não poderíamos ter deixado de mencionar, logo após nossa conversa sobre as
práticas de escrita na família do entrevistado, sobre os momentos de leitura que acontecia
nessa configuração familiar. Roberto disse que as práticas de leitura na família eram nulas. O
entrevistado comentou que não presenciou os pais lendo revistas ou jornais em casa e não
tinham o hábito de ler livros para ele. A avaliação dos hábitos de leitura nessa configuração
familiar apresenta-se bastante fraca (vista através de jornal, revista informativa, revista de
entretenimento, poesia, contos, crônicas).
Há também casos em que os pais quase não leem, mas podem desempenhar um papel
de intermediários entre a cultura escrita a seus filhos, pedindo-os para lerem ou escreverem
histórias, fazendo perguntas sobre o que leram, levando-os a bibliotecas, segundo Lahire
(1997). No caso da família de Roberto, há fracas práticas domésticas da língua escrita e
nenhuma ação voltada para a leitura na interação familiar.
A mãe, dona Maria Aparecida, em seu tempo livre assistia televisão, ouvia música do
Roberto Carlos e jornais transmitidos via rádio. Sendo assim, podemos pensar que o uso do
rádio e da TV eram responsáveis pela inserção da mãe de Roberto no mundo dos
acontecimentos e do entretenimento. Já o pai, Geraldo, gostava de dedicar seu tempo livre
cuidando dos animais. Gostava de assistir televisão e ouvir músicas. Seu gosto musical é por
sertanejo e moda de viola.
Quando o assunto versou sobre a ordem moral doméstica, Roberto ressaltou:
Ô, Gisele! Na verdade meu pai era muito rígido com a gente, sabe? A gente
fazia um pouquinho de bagunça, e respeito meu pai sempre ensinou a gente
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ter respeito pelos mais velhos, n/é?... Então, nunca, você deve lembrar... Eu
nunca discuti com professor na sala de aula, nunca desrespeitei. Lógico que
tem discussões bobas, assim... Talvez o professor pega no seu pé, mas
desrespeitar, não! O pai falava também pra eu seguir as regras do
Bradesco, se a escola quer assim, tem que ser assim. Nada de desrespeitar.
E o pai também sempre falava pra ter respeito com os mais velhos. Ter
respeito dos nossos parentes. Fazia a gente pedir a benção de todos
parentes, dos tios e todas as tias e respeitar os mais velhos, então, eu... O
respeito que ele pedia em tudo na vida, fora da escola, dentro da escola, a
gente tinha o respeito, entendeu? (Entrevista de campo, 08/02/2017).

Os pais de Roberto não conseguiam ajudá-lo do ponto de vista escolar, mas mesmo
assim os pais faziam um acompanhamento tentando inculcar-lhe a capacidade de se submeter
a autoridade das pessoas mais velhas, incluindo o professor e as regras impostas pela escola.
Algumas famílias de meios populares, por não terem um patrimônio financeiro e às vezes
intelectual a ser preservado, têm na sua herança moral o bem mais precioso. Segundo Lahire
(1997, p.25), “uma parte das famílias das classes populares pode outorgar uma grande
importância ao bom comportamento”. Como as famílias das classes populares não possuem
capital cultural para contribuir na escolarização dos filhos, eles contribuem de outra maneira,
inculcando valor e respeito. E essa prática que os pais de Roberto exerceram não pode ser
ignorada. Segundo Portes (2010, p.77):
As famílias populares não podem se espelhar nas ações escolares mais
conhecidas e identificadas das famílias de diferentes frações das classes
médias. Empreender essas ações demandaria capital cultural e mesmo uma
disposição econômica de que as famílias populares não dispõem. Essas
famílias lidam em um espaço ainda pouco compreendido por nós, onde a
privação, a instabilidade, a insegurança e a angústia impulsionam e orientam
as ações.

Os grupos mais favorecidos socialmente desenvolvem desde cedo as atitudes e
competências que a escola espera de seus alunos, enquanto os menos favorecidos e mais
distantes da cultura escolar empreendem ações simples e apostam que essas ações podem
surtir efeito na vida escolar dos filhos. Para Dubet (2008, p.30):
Os alunos provenientes de camadas superiores são preparados desde cedo
para enfrentarem as provações do êxito escolar e, salvo se as desigualdades
sociais forem totalmente anuladas, não se vê como a escola poderia
neutralizar as diferenças de competências que se manifestam desde as
primeiras medidas de performance e de aptidões das crianças. Nesse
contexto, os recursos e as estratégias familiares das elites e classes médias
também são de fundamental importância, pois, conhecendo o sistema
escolar, guiam seus filhos de maneira eficaz para alcançar o sucesso.

Em contraposição, as famílias de camadas populares, como constatamos, não possuem
esses conhecimentos, recursos e capacidades que, ao final, podem fazer toda a diferença para
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o sucesso das trajetórias, mas utilizam outras estratégias, mesmo de um modo não intencional,
como a ordem moral doméstica.
Quando Roberto foi perguntado sobre as possíveis conversas que sua mãe tinha com
ele sobre o que acontecia no interior da escola, o entrevistado comentou que a mãe não
perguntava sobre o que estava sendo ensinado em sala de aula, apenas sobre seu
comportamento. Remetendo-nos a esse comentário, observamos que as ações dos pais de
Roberto indicam mais uma preocupação moral de conjunto do que uma preocupação
especificamente escolar com o aprendizado do filho, ação, segundo Lahire (1997), que deve
ser vista como uma preparação do filho para atender certas expectativas como aluno:
disciplina, respeito às regras e bom comportamento.
Outra ação empreendida pela família que nos remete a ordem moral doméstica é o
horário e a vigilância nas realizações da tarefa. O pai de Roberto já tem uma ação mais
presente na vida do filho quando o assunto é tarefa escolar. Queria saber se a tarefa estava
pronta para a aula e contribuía, quando estava em casa, com seus poucos conhecimentos.
Roberto relatou a situação:
Minha mãe vigiava as tarefas. Vigiava! Muito! Meu pai vigiava! Eles não
tinham muito assim... O pouco que eles sabiam, tentavam ensinar pra gente,
mas eles não tiveram uma... uma... como eu vou dizer... uma experiência
escolar, mas eles achavam que fazer tarefa era importante porque a gente
aprendia com ela. Eu era meio preguiçoso, n/é?... (risos) Então minha mãe
ajudava... ajudava sim. Pegava pesado, sim! Na hora que a gente ia fazer a
tarefa ela estava ali por perto tentando acompanhar e meu pai, quando
estava em casa, também. (Entrevista de campo, 08/02/2017).

Pelas verbalizações de Roberto, os pais estiveram presentes no auxílio às atividades
escolares do filho. Os pais não tinham conhecimentos suficientes para ajudar no dever de casa
devido a seu grau de instrução, mas mostravam interesse. Os pais que mostram interesse na
vida escolar dos filhos transmitem para eles uma valorização da escola. É como Portes (1998,
p. 263) confirma ao defender que “a valorização do escolar por parte dos pais é percebida pelo
educando que responde de forma positiva com suas atitudes escolares a essa valorização”.
Outro fator a ser mencionado é que a prática de fazer tarefa era considerada um
momento importante para os pais de Roberto, pois segundo ele: a gente aprendia com ela. Há
que se levar em conta, ainda, a perspectiva da família em relação à tarefa. Para eles o dever de
casa era visto como uma necessidade para que o filho aprendesse o que estava sendo
trabalhado em sala de aula. Resende (2006) mostra que nas famílias das camadas populares, o
dever de casa foi considerado por todas as mães e pais entrevistados como um complemento
da aprendizagem pela possibilidade de revisão e maior apreensão dos conteúdos.
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Roberto mencionou também sobre a vigilância da mãe para com suas companhias.
Dona Maria Aparecida não estipulava horário para Roberto chegar em casa, já que as
brincadeiras aconteciam durante o dia e apenas no final de semana, porém ele reforçou que a
mãe queria saber quem fazia parte do seu círculo de amizades.
Ela vigiava as nossas amizades. Isso vigiava! Isso vigiava! Mas na nossa
época, também, Gisele, não tinha muita droga não. Era mais tranquilo. Era
outro tipo de amizade e se tinha confusão resolvia na briga ali, entendeu?
Era uma briga inocente, na mesma hora já estava conversando com o
amigo. Tinha aqueles mais adultos que bebiam, a preocupação antigamente
era com bebida, nem tanto droga, mas ela ficava vigiando a gente sim!

(Entrevista de campo, 08/02/2017).
Os genitores possuem vários deveres para com seus filhos, isto é, o dever da
assistência e o da vigilância. Esse dever de vigilância dos pais é complemento da obra
educativa. Intervir nas suas companhias é uma maneira que a família tem de não deixar que as
amizades influenciem negativamente na vida do filho, levando-o para o “mau caminho”.
Simultaneamente a este sistema doméstico calcado na disciplina de uma rotina diária,
é preciso estar atento também para as questões relativas às formas de autoridade familiar. Se a
organização de um interior favorece a organização cognitiva dos sujeitos, poderia afirmar
também que a existência de uma autoridade paterna/materna vivida com legitimidade pode
certamente refletir na aceitação da autoridade vinda da escola. Um aprendizado familiar
baseado na presença de figuras seguras de sua posição de autoridade, bem como um trabalho
pedagógico em sua confiabilidade, parecem ser importantes neste processo de socialização. A
linearidade dos procedimentos, a similaridade dos códigos de convivência entre pais e filhos e
entre autoridades escolares e alunos são condições que possibilitam uma harmonia de
propostas, ou seja, uma coerência de projetos pedagógicos que podem ajudar em uma maior
produtividade escolar, conforme Dubet (2008).
Roberto comentou que os pais não se furtavam a dar um “corretivo” quando era
preciso. Se precisasse meus pais batiam, batiam! Antigamente a gente apanhava! Apanhava!
Apanhava sim e eu tinha castigo também. Meu pai era muito rígido, batia sim! Os pais
exerciam sua ação educativa no campo do controle do comportamento ora com sanções físicas
ora não, porém, pelo reforço da fala do entrevistado, a sanção física acontecia mais
corriqueiramente. A família de Roberto exercia o aprendizado do bom comportamento de uma
maneira divergente a da escola. Esta trabalha com a aplicação de normas por meio da sua
interiorização e a família de Roberto exercia uma autoridade baseada na violência física. De
acordo com Lahire (1997, p. 142) “é necessário também que as formas de autoridade parental,
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quando conseguem exercer seus efeitos, estejam em harmonia com as que são exercidas na
escola, cada vez mais fundadas na autorepressão e na interiorização das normas”.
Destacamos que os castigos nesse período eram entendidos como uma forma
educativa e não necessariamente uma punição. Portes (1993) já constatou em seu trabalho que
a presença dos castigos físicos nas camadas populares não é novidade. Em sua pesquisa ele
observou que os pais utilizavam comportamentos excessivamente severos, inclusive, a
punição física para manter o filho comportado na escola ou como reprovação dos
comportamentos em casa.
É preciso nos atentarmos também para as ações pedagógicas das classes populares.
Essas práticas podem acontecer de uma forma intencional ou não pelas famílias. São práticas
relativas à compra de livros e material didático, valorização do trabalho da escola ou a
participação familiar nas propostas acadêmicas e até na concessão de tempo para a dedicação
aos estudos. O primeiro comentário de Roberto foi sobre a presença assídua de sua mãe nas
reuniões escolares. Já o pai, devido ao trabalho, não comparecia às reuniões. A compra de
materiais que pudessem contribuir na escolarização de Roberto não existia. Roberto afirmou
que os pais não compravam nada que se remetia a escola.
Uma ação positiva para com os estudos dos filhos foi a mobilização dos pais para
ajudar Roberto no momento que ele sentiu dificuldade nos estudos. Na 2ª série do Ensino
Fundamental, Roberto precisou de um reforço escolar e foi atendido pela sua mãe, que
arrumou uma amiga para ajudá-lo. A situação aconteceu por “camaradagem” já que a família
não dispunha de capital financeiro pra arcar com uma professora particular. Esse caso
mostrou que a existência de uma rede de relações que compreende ajuda propiciou a essa
família a oportunidade do filho não ser reprovado. Nas férias Roberto não tinha o hábito de
estudar, apenas se dedicava ao trabalho.
Roberto relatou, muito entusiasmado, sobre a sua entrada na Fundação Bradesco. É
um sujeito que cursou o pré-escolar e a 1ª série na Escola Estadual Amélia Passos. Dona
Maria Aparecida soube da existência da Fundação Bradesco por causa das suas amigas que
estavam disputando uma vaga para os filhos na escola. Roberto relatou que sua entrada na
Fundação Bradesco aconteceu de imediato, na primeira tentativa. Sua mudança para a escola
foi devido ela oferecer uma “educação de qualidade”. Para concorrer a uma vaga na Fundação
Bradesco, a família fez o cadastro do aluno e passou por duas etapas antes da matrícula.
Primeiro, a família respondeu um questionário socioeconômico e depois da entrega deste,
Roberto foi entrevistado pela direção da escola. Roberto comentou que sentiu orgulho ao
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fazer parte do corpo discente da Fundação Bradesco e comentava com satisfação com os
amigos que ele era aluno da escola.
Mudei para o Bradesco por causa do ensino. Falaram pra minha mãe que o
ensino do Bradesco era bom. Eu estudando lá também não ia ter a
preocupação de comprar material escolar, roupa, n/é?... As coisas. Quando
eu comecei a estudar no Bradesco, eu só via essa escola. Na rodinha com
amigos de outra escola eu só falava bem do Bradesco. Falava da merenda,
do tamanho da escola, da piscina, de tudo que a escola oferecia.

(Entrevista de campo, 08/02/2017).
A partir do exposto, é possível levantar duas hipóteses sobre os motivos da mudança
de escola. Primeiro, que a fama da escola foi ganhando dimensões na cidade de Santa Cruz de
Minas e fez com que Maria Aparecida lutasse por uma vaga na instituição. O segundo motivo
para a mudança de escola é o fato de a Fundação Bradesco ofertar aos discentes materiais
escolares e uniformes, o que favoreceria a família que não possuía condições financeiras para
investir em gastos que a escola demanda. Sobre a procura por uma escola “boa” para os
filhos, Portes (1998, p. 262) afirma que:
Essa prática pela procura por uma escola particular ou por uma melhor
escola pública da região também faz parte das ações das famílias das classes
populares. A busca do estabelecimento escolar é tarefa quase exclusivamente
da mãe, e não são poucos os relatos que dão conta da ausência ou da pouca
participação do pai nesse aspecto. Essa busca, ao contrário do que prega o
senso comum, não parece ser desavisada: quando há opção de escolha entre
estabelecimentos dentro do espaço do bairro, escolhe-se a “melhor escola”,
diante de informações obtidas com vizinhos, parentes, informações
acumuladas a respeito das práticas pedagógicas de determinadas escolas ou
outros informantes quaisquer. Tal estratégia, associada a outros, parece
garantir, quando nada, uma “boa” passagem pelas séries iniciais e, assim,
preparar os filhos para poder “seguir adiante”.

Não podemos afirmar que a busca por uma escola de “boa qualidade” foi uma
estratégia utilizada pela Maria Aparecida pensando na longevidade escolar
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do filho. No

entanto, sua procura por uma escola considerada pela comunidade como “boa” mostra a
preocupação do filho estar matriculado em uma escola “bem conceituada”.
Como nossa conversa versava sobre a Fundação Bradesco, Roberto comentou sobre a
sua vida na instituição:
Minha convivência com tudo na escola foi marcante. Os amigos, os
professores. O Bradesco foi um lugar onde realmente eu fiz amigos. Amigos
pra contar os problemas de casa, jogar futebol junto. Foi uma época boa!
Eu gostava de todos os professores também, mas o Hercy era o melhor.
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Longevidade escolar aqui é citada como a entrada do aluno na universidade.
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Digo, a gente conversava muito. Ele também entendia de animais. Nossa
conversa era sobre isso. (Entrevista de campo, 08/02/2017).

Sobre seu desempenho na escola, Roberto comentou que não era o melhor aluno e que
suas notas também não eram as melhores por se dedicar ao trabalho enquanto estudava.
Gráfico do Desempenho escolar de Roberto na Fundação Bradesco: 1992 a 2002.

Média ideal
de
comparação
Média da
Fundação
Bradesco

Fonte: Histórico escolar de Roberto Antônio Ferreira, 1992 a 2002. Gráfico organizado por
Gisele de Cássia Lopes, 2017.

Os resultados efetuados no gráfico parecem dar razões a Roberto, pois, com exceção
da 1ª e 2ª série, seus resultados são regulares.
Roberto participou das festividades da escola como quadrilha e desfiles cívicos e
ressaltou as regras que ali imperavam.
O Bradesco era muito bom! Nossa senhora! Eu tenho boas lembranças do
Bradesco. As amizades que eu fiz, a merenda boa (risos), os professores
gente boa, alguns eram malas, mas era muito bom. A condição que eles
davam pra gente estudar, Educação Física, tinha até aula de natação. Era
muito bom! A gente tinha que usar blusa do uniforme bem limpa, o tênis,
n/é?... A blusa tinha que ser a do Bradesco ou azul, podia usar uma blusa
azul no tempo de frio. Azul ou branca por baixo. Era tênis, meia. Tinha que
usar o uniforme que o Bradesco dava, n/é?... A blusa tinha que ser por
dentro da calça. Os meninos não podiam ter barba, usar brinco. O cabelo
não podia ser grande, ia alguém lá na sala de aula olhar isso. Cabelo
pintado não podia. Tinha umas regrinhas boas (risos). Não podia pisar na
grama. Não podia usar o parquinho na hora do recreio. E a disciplina?
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Nossa! A escola cobrava muito isso da gente. Sei lá, acho que eles queriam
formar a gente pra vida, n/é? (Entrevista de campo, 08/02/2017).

No comentário do entrevistado, o objetivo da Fundação Bradesco era formar os alunos
para “a vida”. Mas no que consiste essa formação? Pelo que pudemos observar, a Fundação
Bradesco trabalhava com uma educação mais ampla. Pelas normas explícitas disciplinadoras
presentes na Fundação Bradesco, podemos pensar que a escola esperava do aluno
competências e habilidades que os permitissem viver em sociedade, serem cidadãos.
Essa construção de atitudes disciplinadoras da Fundação Bradesco nos possibilita
recorrer a obra de Ântoni Zabala (1998, p. 28) para quem:
O papel atribuído ao ensino tem priorizado as capacidades cognitivas, mas
nem todas, e sim aquelas que se tem considerado mais relevante e que, como
sabemos, correspondem à aprendizagem das disciplinas ou matérias
tradicionais. Na atualidade, devemos considerar que a escola também deve
se ocupar das demais capacidades. Isto é, a escola deve promover a
formação integral dos meninos e meninas.

O conceito de conteúdo que o autor aborda não se remete apenas ao desenvolvimento
das capacidades cognitivas dos alunos, e, sim, como tudo aquilo que se tem que aprender,
incluindo as demais capacidades, isto é, os conteúdos atitudinais. Zabala não se refere a
valores religiosos, morais ou políticos-partidários, mas sim valores amplos de sociedade,
conteúdos que englobam valores, atitudes e normas que regram a vida do sujeito na
sociedade, o que não se difere do objetivo da Fundação Bradesco, que direciona os alunos
para a percepção da vida no espaço público.
Roberto teve uma trajetória escolar de dez anos na Fundação Bradesco, tempo que
parece ter sido suficiente para que o sujeito incorporasse as normas de conduta da escola. As
normas escolares são necessárias para definir o que é esperado, exigido ou proibido em
relação aos estudantes. No caso de Roberto, ele adotou uma relação utilitarista com as normas
interiorizadas por ele na escola, ou seja, a disciplina. Como a Fundação Bradesco era uma
escola “exigente”, que “impunha” suas regras, Roberto interiorizou as normas da escola e,
parece, que as levou para a vida.
Eu carrego a disciplina! Carrego como ser organizado. O Bradesco é muito
organizado, n/é?... E a gente tinha que ser lá assim também. Até no sítio do
meu pai, lá... esse negócio de pisar em grama que está arrumadinha é
estranho. Não faço isso! Deve ser por causa da escola. Sítio, casa, tem que
estar limpo e isso me faz lembrar o Bradesco. As nossas salas de aula, as
mesas das salas de aula era tudo limpo, novo e organizado. Na minha casa,
como você pode ver, somos assim também. A gente preserva as coisas,
cuida! E eu sou assim até no sítio do meu pai. (Entrevista de campo,

08/02/2017).
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Baseando-nos nesse discurso de Roberto, observamos que o comportamento e a
disciplina foram introjetados pelo sujeito. Após passar uma trajetória de dez anos na escola,
Roberto interiorizou o que a escola esperava dos alunos: disciplina. Como analisamos, a
formação que foi oferecida a Roberto teve impactos positivos em sua vida. Foi incorporado a
disciplina, o comportamento e o sentimento de cuidado e zelo pelos materiais e natureza. É
importante que a escola permita ao aluno saber que comportamento se espera dele quando
estabelece normas consistentes e claras. As regras existem justamente para colocar ordem nas
situações particulares que podem atrapalhar o funcionamento individual e coletivo dos alunos.
O assunto sobre as experiências profissionais que o sujeito teve em sua vida após a
conclusão do Ensino Médio discorreu de uma forma tranquila e longa. O entrevistado não
teve diversidade em sua vida profissional e desde a infância estava inserido no mundo do
trabalho. Essa situação de Roberto tem base naquilo que Gaudêncio Frigotto (2004, p. 181182) comenta de jovens que tendem a sofrer um processo de “adultização” precoce. Roberto
expõe seus momentos de trabalho. Primeiro Roberto trabalhava como ajudante do pai abrindo
porteiras, carregando e descarregando caminhão. Segundo, já com 12 anos de idade, como
motorista e fazia carretos. Roberto disse que não tinha opção em ir trabalhar ou não. Era uma
imposição do pai.
Ao fazermos uma abordagem da entrevista, é perceptível que as condições econômicas
da família de Roberto serviram como mola propulsora para colocar o filho no mundo do
trabalho precocemente. No entanto, ao analisarmos essa imposição do pai de Roberto para que
o filho começasse a trabalhar ainda jovem, recorremos às explicações de Romanelli (1997). O
autor discute sobre a socialização e a construção de identidade de filhos do sexo masculino
em famílias das camadas populares e o trabalho nesse processo.
Através do que o autor denomina como “pedagogia do trabalho”, essas famílias
procuram, de maneira geral, incutir nos filhos o valor e a importância de assumirem a
condição de trabalhador, a partir do que suas identidades vão sendo forjadas. Na construção
da identidade masculina nas camadas populares o trabalho tem, portanto, papel central. A
atividade profissional masculina é considerada, no plano das representações, como mais
importante do que aquela realizada pela mulher. É como afirma Romanelli (1997, p.31) “nas
classes populares, mas não só nelas, enfatiza-se a importância do trabalho do marido e dos
filhos, deixando-se em segundo plano o da esposa e das filhas. Para os homens da família a
identidade de ser trabalhador parece fornecer a dignidade de se perceberem como pessoas ou
cidadãos”. De acordo com Romanelli (1997, p. 32):
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Ao assumirem essa condição de trabalhador, os filhos incorporam
simbolicamente esse novo elemento na composição de sua identidade
pessoal e social, que se configura como atributo identificador positivo,
separando-os contrastivamente do universo dos ociosos e desocupados.

Analisamos que a inserção dos jovens no mundo do trabalho precocemente pode se
dar com o intuito de ensinar uma profissão para os filhos, “evitar o mal da rua” e lutar pelo
dinheiro que se ganha. A inserção dos jovens pertencentes às classes populares no trabalho é
visto em nossa sociedade como um instrumento disciplinador, capaz de afastá-los das
companhias maléficas e dos perigos da rua.
Roberto relembrou uma passagem de sua vida que ele interrompeu os estudos para se
dedicar exclusivamente ao trabalho.
Tem um caso que eu parei de estudar três meses. Você lembra disso? Não,
n/é?... Parei de estudar no primeiro ano. A Zélia24 e a Rutinha,25 que era
diretora do Bradesco, vieram aqui em casa saber o porquê eu tinha parado
de estudar. Eu estava trabalhando e elas disseram pra eu voltar pra estudar.
Eu precisava trabalhar pra ajudar em casa e ter dinheiro. Meu pai me
liberou um pouquinho do serviço e eu fiquei três meses estudando de noite e
de tarde pra recuperar o tempo perdido pra eu formar. (Entrevista de

campo, 08/02/2017).
Parece-nos, de certo modo, que essa configuração familiar valorizava mais o mundo
do trabalho que a vida escolar. Isso é confirmado ao observar que seu percurso escolar foi
todo permeado pelo trabalho, o que parece ser algo central na família de Roberto. O abandono
da escola para trabalhar é explicado por Zago (2010, p. 26) “a mobilização familiar das
camadas populares é voltada, em primeiro lugar, para a sobrevivência, e é graças ao
rendimento coletivo do grupo, decorrente do trabalho de seus integrantes, que este tenta
assegurar suas necessidades básicas”. Remetendo-nos ao abandono escolar, afirmamos que
identificar as suas causas é algo difícil, pois este fenômeno é influenciado por vários fatores.
No caso do entrevistado, é nítido que Roberto teve essa interrupção no percurso escolar
motivada por um fator extraescolar, de natureza socioeconômica. Roberto se dedicou
exclusivamente ao trabalho, não tendo a pretensão de voltar para uma instituição escolar,
assim reduzindo suas chances de inserção no mundo do trabalho qualificado.
Outro ponto mencionado por Roberto foi a intervenção da diretora e da supervisora
para que ele voltasse a estudar. Consideramos significativa essa fala do entrevistado. Além da
direção da escola ser responsável por orquestrar a administração da instituição, também
24

Supervisora da escola

25

Diretora da escola
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mostrou interesse em evitar que o abandono tornasse uma evasão. Roberto também nos
apresentou a colaboração da direção da escola para que ele continuasse trabalhando e
estudando ao permitir seus pequenos atrasos. A escola concebia que o mesmo chegasse
atrasado, mas reafirmasse o compromisso de que o estudante permanecesse na escola. Esta
atitude da direção da Fundação nos permite refletir que a direção da escola, sabendo da
realidade dos seus alunos, prefere conceber uma tolerância no atraso do estudante que perdêlo dos bancos escolares. Isso nos mostra o interesse da Fundação Bradesco em manter seus
alunos dentro da instituição.
O entrevistado comentou que almeja uma vaga para seu filho na escola pela educação
que ela oferece, “por ter uma educação de qualidade”, segundo ele. Lançando o olhar sobre o
exposto, verificamos que Roberto cultivava uma expectativa positiva em relação à educação
oferecida pela Fundação Bradesco. Essa expectativa diz respeito a uma visão de educação
bastante pragmática, que enxerga a escola como um espaço garantidor de um futuro melhor.
Esta associação é importante uma vez que nas sociedades modernas o elementar de educação,
como ler e escrever, por exemplo, podem significar a ocupação ou não de um espaço no
mundo do trabalho. Assim, o sentido da escolarização para famílias de baixa renda reside nas
possibilidades sociais que ela viabiliza e sobre as quais baseia sua promessa, seja em termos
de futuros profissionais, seja em matéria de conhecimentos que permitam que o sujeito “se
vire” na vida cotidiana (THIN, 2006. p. 221).
Roberto complementou dizendo que cursar uma graduação nunca o despertou
interesse, mas almeja isso para seu filho.
Por mais que meu filho adora caminhão... Ele entra, senta no meu colo pra
dirigir caminhão, pede caminhão, mas eu tenho plano dele entrar na
faculdade sim! Vou tentar mostrar pra ele que a escola é um lugar bom, pra
ele ir bem na escola pra ter um emprego menos pesado que o meu. Agora se
ele vai entrar na universidade, não sei. Agora se ele quiser ser
caminhoneiro, que seja! Vamos ter mais um caminhoneiro na família, n/é?

(Entrevista de campo, 08/02/2017).
Roberto expressou credibilidade na escola e nos estudos na expectativa de que seu
filho tenha um futuro mais promissor que o seu e manifestou esperança de vê-lo conquistar
um futuro profissional melhor, menos cansativo, menos “pesado”, conforme suas palavras.
Nessa perspectiva, Thin (2006, p. 211) enfatiza que:
O sentido da escolarização para famílias de baixa renda reside nas
possibilidades sociais que ela viabiliza e sobre as quais baseia sua promessa,
seja em termos de futuros profissionais, seja em matéria de conhecimentos
que permitam, segundo seus próprios termos, que o sujeito “se vire” na vida
cotidiana.
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Identificamos também na fala de Roberto que se for da vontade do filho ser
caminhoneiro, ele respeitará esse desejo, mas Roberto sabe que a escola pode mudar o futuro
do seu filho Mateus. Acreditamos que se trata do efeito da configuração familiar de Roberto
sobre os seus descendentes. Observamos na família de Roberto a presença de algumas
práticas escolares que são valorizadas pelo mundo escolar, tais como a presença nas reuniões,
a vigilância na realização das tarefas e um reforço escolar quando foi preciso, contudo,
Roberto é fruto de uma família na qual predomina o trabalho precoce. Ele é produto de uma
família na qual o trabalho é tema central. Na vida do entrevistado, a ordem moral doméstica
despertou uma respeitabilidade que foi capaz de produzir a introjeção em Roberto de um
habitus marcado pelo gosto do trabalho, o que pode ter efeito nas futuras gerações.
Verificamos que a escola Fundação Bradesco, mesmo com sua representação de ser
uma “boa escola” não teve efeitos na vida de Roberto para que ele conseguisse níveis mais
altos de escolaridade. Roberto comentou sobre a qualidade do ensino da escola na entrevista,
mas não teve a percepção de que a instituição conseguiu criar nele o “gosto pelo estudo”.
Aqui, podemos mencionar que o efeito da escola teve um sentido mais
comportamental na vida do entrevistado, já que Roberto incorporou a questão da disciplina.
As regras existentes na Fundação Bradesco e que foram citadas pelo entrevistado, mostramnos como que as ações da escola ficaram arraigadas no informante. E as atitudes de Roberto
caminham nessa direção. Roberto citou o caso de não pisar na grama no sítio dos pais, a
limpeza e a organização da sua casa e a disciplina, ações apreendidas na escola e levadas por
“toda vida”. Bressoux (2003, p. 68) nos fala sobre isso ao dizer que “a escola tem múltiplos
papéis a preencher e inúmeras missões a realizar; seus objetivos sociais não são menos
importantes do que seus objetivos de transmissão de saberes”. O autor comenta,
explicitamente, que a escola não é um lugar onde o sujeito passará e levará apenas o
conhecimento adquirido, mas sim tudo aquilo que a escola achar pertinente em legitimar e
inculcar nos alunos. A transmissão de saberes não é menos importante que o aprendizado para
a vida.
No que se refere ao perfil cultural do entrevistado, os dados coletados mostram a baixa
frequência a bares, restaurantes e shows. A família sai, em média, duas vezes por mês para ir
a restaurante. Em teatros e museus a frequência é nula. Roberto atualmente não pratica
esportes. Antes frequentava o clube XV de Novembro porque era jogador de futebol no time.
Uma vez por ano a família faz uma viagem de acordo com o destino escolhido. Já foram em
Gramado, no Rio Grande do Sul e a última visita foi em São Paulo.
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Roberto possui além da bíblia quatro livros católicos. Roberto gosta de assistir filmes,
e devido à presença de Mateus, começou a assistir desenhos. Gosta de ouvir música de
pagode, sertanejo universitário, músicas eletrônicas, programas de flashback, funk e rock. E
esclareceu que não gosta de MPB e axé.
Roberto não tem interesse em ler livros, revistas ou jornais, e gosta de ler a bíblia. Ler
revistas e jornais não me chama atenção, agora ler a bíblia, sim! Segundo ele, todo dia lê
uma prática da bíblia. Não gosta de estudar e comentou: lógico que a gente tem que ter uma
linguagem boa, entendeu? Um conhecimento. Só que na escola a gente aprende também o
conhecimento da própria vida, n/é. Este discurso nos permite afirmar que a escola para
Roberto é um espaço de formação para a vida. Espaço de formação ética e moral, que prepara
os indivíduos para se comportarem bem na sua relação com o outro. Por fim, funciona como
espaços de desenvolvimento de saberes práticos que envolvem a aprendizagem de conteúdos,
mas que também prepara para a integração dos indivíduos na sociedade.
Temos também como hipótese, pela fala do entrevistado, que o fato de ter interesse em
ler a bíblia tem profunda relação com sua dedicação à religião católica e a sua aversão por
outros materiais de leitura reforça o que já apresentamos no corpo dessa reconstrução, ou seja,
a ausência de um hábito de leitura na família. E nem a escola conseguiu desempenhar esse
papel na vida de Roberto. Na Fundação Bradesco, nas aulas de Português, trabalhávamos com
textos em sala de aula. As atividades eram voltadas para interpretação dos textos e também
tínhamos o momento para alugar livro na biblioteca. Ações que não surtiram efeito para que o
entrevistado se interessasse pela leitura de livros.
Mas, aqui, estamos diante de um caso no qual a riqueza das práticas familiares com
relação ao trabalho, no caso, ser motorista, vem seduzindo os jovens a gerações e com
Roberto não foi diferente. Isso mostra o porquê Roberto ficou fora da escola durante três
meses. Ele ficava seduzido ao ver o pai trabalhar no caminhão. Isso era um valor para o avô,
era um valor para o pai, era um valor para os tios e é hoje para os primos. Ação que foi
formadora e construiu todo um habitus nos sujeitos dessa família.
Roberto, após concluir seus estudos na Fundação Bradesco, expandiu seu trabalho
como caminhoneiro fazendo viagens para outras cidades. Esse tipo de vida propiciou a
Roberto a aquisição de bens. Como observamos, a situação geral do entrevistado frente à
posse de bens e equipamentos é relativamente confortável. A casa de Roberto é própria. Foi
construída com muito esforço e na fala do entrevistado: por partes. É uma casa de 120 m² de
construção. Tem seis cômodos. Não possui outro terreno, lote ou casa. Possui duas televisões:
uma de 49” polegadas e outra de 42” polegadas. Possui, também, TV a cabo. A família têm
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fogão, micro-ondas, geladeira duplex, rádio e máquina de lavar roupas. Roberto e Daiana, sua
esposa, têm um celular da marca Samsung Galaxy J5. Quanto à posse do computador, a
família possui um e tem acesso à internet. Possui um veículo Ford Focus 2008. A família
possui cinco caminhões.
Devido à situação econômica de Roberto ser satisfatória, nós temos aqui um jovem
conformado com sua situação financeira. Roberto considerou que vive em uma situação
econômica confortável e admitiu que a aquisição da casa própria é fruto do seu trabalho.
Como analisamos, é uma família que possui um patrimônio econômico bem satisfatório, com
uma frota de cinco caminhões para atender as demandas das viagens. Roberto não pensa em
cursar uma graduação e mencionou não ter continuado os estudos por gostar apenas de
trabalhar. Na verdade, o que temos aqui, é um sujeito fruto de uma família na qual o trabalho
como caminhoneiro percorreu a trajetória de vida de todos os integrantes da família e isso foi
passando de geração a geração. A sua família foi capaz de produzir a introjeção em Roberto
de um habitus marcado pelo gosto pelo trabalho. Os estudos, aqui, foram para o segundo
plano.
A partir da apresentação dessa reconstrução completa que demonstra a metodologia
que nós utilizamos e a reconstrução da trajetória escolar e social de Roberto, nos próximos
casos traçaremos apenas os retratos sociológicos dos sujeitos. O retrato sociológico é uma
metodologia que retrata a vida individual, social e escolar dos sujeitos de uma maneira mais
sucinta, como veremos a seguir.
4.2- RETRATOS SOCIOLÓGICOS DOS SUJEITOS COM ENSINO MÉDIO
COMPLETO
Colocadas as explanações necessárias sobre o que é um retrato sociológico, faremos a
apresentação do caso de Gelson. Em todos os retratos sociológicos, a apresentação aconteceu
de modo evolutivo, iniciando pela origem social dos sujeitos e, mostrando o papel do
conjunto dos capitais familiares na escolarização dos jovens, a inserção deles na Fundação
Bradesco e no mundo do trabalho. O caso de Gelson nos permitirá perceber como o curso
técnico é uma alternativa para os jovens das camadas populares se inserirem no mundo do
trabalho.
4.2.1. Gelson: Eu via sempre aquela escola grande, bonita, arrumada. Eu queria fazer parte
da escola, ser aluno da escola. E consegui!
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Gelson é natural de Santa Cruz de Minas. A respeito de sua origem social, sua avó
materna, ainda viva na ocasião da entrevista, é Cristina, do lar e estudou até a 3º série do
primário. Gelson não soube informar o nome do avô e nem sua escolaridade por não tê-lo
conhecido. Seus quatro tios maternos possuem a 4ª série do primário.
Os avós paternos de Gelson são Laura e Benedito e estudaram até a 4ª série do
primário. Sobre seu único tio, Gilson, ele não tem informações sobre a escolaridade. Gelson
comentou que a família materna tinha bens materiais, como lotes na cidade de Santa Cruz de
Minas, os quais foram trocados por lenha. Já a família paterna vivia em situação mais
precária. Seus quatro primos têm o Ensino Médio completo.
A mãe de Gelson chama-se Elza, é do lar e tem a 4ª série do primário. O pai, Gilberto,
já falecido, era pedreiro e possuía a 4ª série do primário. Gelson tem dois irmãos, Gilney e
Gisele, sendo Gelson o segundo da fratria. Seus irmãos têm o Ensino Médio completo.
Gelson relatou que as práticas de escrita da família se resumiam no ato de a mãe fazer
“uma lista de compras”. Elza era quem fazia uso da leitura em casa. Gelson comentou que
presenciou várias vezes a mãe lendo jornais.
Era Elza quem verificava se Gelson tinha feito as tarefas. Era sua mãe quem
frequentava as reuniões escolares e quando precisava dar um “corretivo” no filho, alternava os
castigos entre os físicos e os verbais.
Elza não comprava materiais que pudessem ajudar na escolarização do filho.
Estipulava um horário para Gelson estudar, prática que acontecia também durante as férias.
Mesmo sendo pouco escolarizada, Elza mostrava interesse em saber o que o filho estava
aprendendo, principalmente nas disciplinas de Português e Matemática e se ele estava com
dificuldades nas referidas disciplinas.
Gelson foi matriculado na Fundação Bradesco, no pré-escolar, pelo fato de a escola
oferecer “merenda”, “material escolar” e “uniforme aos alunos”. Gelson conseguiu a vaga na
escola na primeira tentativa. Elza, sua mãe, ficou sabendo da escola pelas amigas, que falaram
muito bem da instituição, como as condições que ela oferecia para os alunos estudarem,
referindo-se aos materiais e uniformes. O entrevistado disse que o “tamanho” e a “beleza da
escola” lhe chamavam atenção: Eu via sempre aquela escola grande, bonita, arrumada. Eu
queria fazer parte da escola, ser aluno da escola. E consegui!
A escolarização de Gelson teve início quando ele contava com seis anos de idade.
Estudou à tarde, no pré-escolar, na Fundação Bradesco, e afirmou que foi alfabetizado na
escola, e não em casa, embora já tivesse uma irmã mais velha. Gelson afirmou que os anos
iniciais do Ensino Fundamental transcorreram normalmente para ele. Não ficou em
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recuperação e nem foi reprovado. Sempre participava das aulas de Educação Física jogando
futebol e praticando natação: Era a aula que eu mais gostava (risos). Afirmou que sempre
participou dos eventos da escola, como quadrilha, e dos cursos que ela oferecia, como
datilografia e informática.
Meu desejo mesmo era tocar na fanfarra da escola. Eu achava aquilo
bonito, aquilo me interessava. Então eles foram lá na sala e perguntaram
quem queria fazer parte da fanfarra e eu dei meu nome. Aprendi com eles a
tocar trompete. O professor que nos ensinava era o Artur. Era muito bom!
No dia do desfile eu achava mais bonito ainda. Todos os alunos
uniformizados, em ordem, aquela organização. A gente tocando, sendo
aplaudido na avenida. O Bradesco era muito elogiado nos desfiles. Eu tinha
orgulho de fazer parte da fanfarra da escola. (Entrevista de campo,
05/05/2017).

Gelson nos contou que, no início do Ensino Fundamental, ele era uma criança tímida
dentro de sala de aula, não tendo coragem nem de tirar as dúvidas com os professores.
Depois essa timidez foi diminuindo e eu fui conversando mais com os
professores, principalmente com o Hercy. Conversava muito com o Hercy.
Gostava muito dele. Nossa conversa era sobre animais, pescaria. Ele
também gostava disso! Era um professor bacana! Gostava também da
Neuza, não da matéria dela, Matemática, mas dela. Ela explicava a matéria
muito bem, e conversava comigo numa boa. Era sempre educada. Acho que
isso me conquistou. (Entrevista de campo, 05/05/2017).

Gelson afirmou também que sua mãe, Elza, cobrou sua dedicação na escola na 4ª e 5ª
séries: Minha mãe percebeu que eu não me dedicava. Minhas notas começaram a diminuir e
ela pegou no meu pé pra eu tirar notas melhores, prestar atenção na aula e estudar no dia de
prova. Depois, isso acabou. Ela não pegava mais no meu pé.
Gelson comentou que, com os amigos da turma, ele ficava mais à vontade. Na hora do
recreio, sempre estava com os amigos conversando: Eu gostava muito da hora do recreio,
porque era o momento que eu estava ali com meus amigos. A gente merendava junto,
passeava pela escola, brincávamos. Era muito bom! Época boa que não volta mais.
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Gráfico do Desempenho escolar de Gelson na Fundação Bradesco: 1992 a 2002.
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Fonte: Histórico Escolar de Gelson Junior Jesus de Assis, 1992 a 2002. Gráfico organizado
por Gisele de Cássia Lopes, 2017.
Após analisarmos o gráfico, podemos observar que Gelson, durante todo o ensino
básico, foi um aluno mediano. Na 4ª, 5ª e 6ª séries, Gelson apresentou uma melhora em seu
desempenho escolar, porém ele não conseguiu ser um aluno excelente conforme a média ideal
utilizada por nós. Essa melhora apresentada por Gelson pode ser justificada pela exigência da
mãe para que o filho mostrasse um melhor rendimento na escola. Já nas séries e anos
seguintes, Gelson novamente teve uma recaída no seu desempenho escolar.
Gelson não recordou sobre as regras da escola, comentou apenas que a Fundação
Bradesco não “admitia atrasos” sem a justificativa e presença dos pais e, mais uma vez, falou
sobre a estrutura da Fundação: O que eu mais lembro é da estrutura da escola, escola bonita,
grande e das aulas de Educação Física (risos). E complementou dizendo sobre a educação
que ele recebeu na escola:
Como lá tinha que ter disciplina eu era muito educado dentro da escola, eu
era um garoto certinho (risos). Fazia o que eles queriam. Isso foi bom. A
gente aprende e leva pra vida toda essa educação que aprendemos lá. Eu
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não gostava muito de estudar na época, via a escola como algo chato, hoje
eu vejo que valeu a pena a pegação no nosso pé. A escola está cada vez mais
bonita, dá até vontade de estudar lá de novo (risos). (Entrevista de campo,
05/05/2017).

Gelson aproveitou que estávamos falando da Fundação Bradesco e comentou seu
desejo de colocar o filho na escola:
Eu quero que meu filho estude no Bradesco. Aqui, perto de casa, é a escola
melhor. Melhor que eu digo no sentido de disciplina. Eles pegam no pé,
mesmo. Ali, a criança aprende educação, a respeitar regras, as pessoas. O
bom da escola é que ela dá tudo também, uniforme, material. Eu acho até
que o estudo pode estar melhor do que na nossa época, não sei, acredito que
sim. Vou tentar uma vaga lá pra ele. (Entrevista de campo, 05/05/2017).

Gelson não trabalhou durante o ensino básico. Dedicava seu tempo ao estudo. Após
concluir o Ensino Médio, Gelson trabalhou como atendente numa vidraçaria. Fez um curso no
SENAI de eletricista e exerceu a profissão. Em 2009, fez o curso de Técnico de Segurança do
Trabalho e, atualmente, trabalha no Rio de Janeiro: Como eu não pensava em fazer faculdade,
eu fiz um curso técnico. É um curso mais rápido de se fazer e, com o certificado na mão, eu ia
começar a trabalhar na área mais rápido também.
O entrevistado nunca prestou vestibular: Eu nunca prestei vestibular, e isso também
não era cobrado em casa pela minha mãe. Ela achava que eu ia sair do Bradesco formado
para trabalhar e pronto. Então, não conversávamos sobre isso. Gelson afirmou que tem
vontade de fazer Engenharia Ambiental, mas não tem tempo nem condições financeiras para
isso. Justificou, também, que, por causa da sua profissão atual, sempre está em alguma cidade,
e isso o impossibilita de cursar uma graduação.
Gelson não gosta de estudar e nem de ler. Não frequenta cinema e nem teatro. Nos
finais de semana, gosta de pescar com os familiares. Todo domingo, almoça com a esposa,
Thaís, e seu filho, Mateus, em restaurante. A família viaja uma vez por ano de acordo com o
lugar escolhido por eles.
Atualmente, Gelson mora de aluguel com a sogra e a esposa. É uma casa de cinco
cômodos. A sua casa está em construção. A família possui um lote e uma moto Factor 2012.
A família possui também três televisões: uma de 29” polegadas, uma de 32” polegadas e uma
de 14” polegadas. Possui TV a cabo. A família têm micro-ondas, geladeira, fogão, notebook,
acesso à internet, rádio e uma máquina de lavar roupas. Possui um celular Samsung J2.
O segundo caso discutido é o da ex-aluna Gláucia. Esse retrato sociológico também
nos dará um panorama de como é a dinâmica da vida dos sujeitos das camadas populares e as
razões que impediram Gláucia de cursar uma graduação.
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4.2.2 Gláucia: Eu estava inserida na escola mais bonita da região!
Começamos a entrevista falando sobre a origem social de Gláucia. A avó materna da
entrevistada chama Maria. Ela não soube informar a escolaridade da avó e complementou
dizendo que ela era uma pessoa que sabia ler e escrever bem. A escolaridade do avô, Antero,
também não foi informada, já que não é do conhecimento da entrevistada. Seus avós tiveram
13 filhos, e ela não soube informar a escolaridade dos tios. Em relação aos avós paternos,
Gláucia não tem lembranças, e por isso não mencionaremos informação alguma. Segundo
Gláucia, ela não tem lembranças dos seus avós paternos pela falta de convivência com eles. A
entrevistada comentou que as situações de ambas as famílias era precária. Gláucia comentou
que tem três primos com curso superior. Esses três primos estudaram em uma instituição
privada, no IPTAN, e os outros dez, possuem o Ensino Médio completo.
A família de Gláucia é constituída por oito integrantes. O pai, aposentado do DER,
falecido, chamava-se Sebastião e estudou até a 4ª série do primário. A mãe, Geralda, é
analfabeta e do lar. Gláucia é a 5ª filha de uma fratria de seis irmãos. Todos eles possuem o
Ensino Médio completo.
Gláucia é negra e é fruto de uma família na qual a mãe é analfabeta e utilizava a
escrita apenas para assinar o nome. Afirmou que Geralda sabe manusear bem o dinheiro e não
tem recordação do pai fazendo uso da escrita. Gláucia veio de uma família que o pai se
interessava pela leitura de livros e revistas em quadrinhos e atribui o seu gosto por ler livros
pela interação com o pai, que lia para ela. Como herdou o gosto pela leitura, estava sempre
lendo as revistas em quadrinhos para as amigas.
Os pais de Gláucia exigiam que a filha respeitasse as pessoas mais velhas,
principalmente os professores. A responsabilidade de ensinar tarefa era da irmã mais velha, já
que a mãe não teve uma formação escolar, porém Geralda conferia se as tarefas estavam
feitas. Geralda comparava a quantidade de escrita no caderno antes e depois da realização da
tarefa para verificar se elas tinham sido realizadas. Geralda era a pessoa responsável por ir às
reuniões escolares, por que o pai trabalhava. Os pais de Gláucia vigiavam suas amizades e,
não permitia atrasos quando estabeleciam horário para a filha chegar das brincadeiras da rua.
E os castigos não eram sempre físicos.
As ações pedagógicas da família não aconteciam com frequência devido à situação
financeira. Gláucia ganhava dos pais revistinhas em quadrinhos e relatou que a mãe a fazia
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estudar nas férias. Além disso, falava para a filha valorizar a escola, pois é por meio dela que
teria um futuro melhor.
A escolarização de Gláucia teve início na Escola Estadual Amélia Passos. De lá, foi
para a Fundação Bradesco, na 2ª série, e afirmou que a mudança de escola foi um desejo
principalmente da mãe. O interesse de mudar a filha de escola se deu pelo fato de a Fundação
oferecer “material escolar”, “uniforme” e “merenda”, o que evitaria os gastos da família, que
era “pobre”. Gláucia afirmou que conseguiu uma vaga na escola na primeira tentativa. A
Fundação despertava atenção de Gláucia por ser uma escola “bonita”. Gláucia comentou que
sua sensação ao fazer parte do corpo discente da escola foi de estar inserida na escola “mais
bonita da região”.
Os anos iniciais do Ensino Fundamental não foram totalmente regulares. Gláucia ficou
em recuperação na 4ª série nas disciplinas Português e Matemática. Ela justificou o seu baixo
desempenho na 4ª série devido ao falecimento do pai e à falta as aulas, embora os resultados
tenham sido satisfatórios. Na 5ª e 6ª séries a jovem teve uma nova queda no seu rendimento
escolar, por apresentar dificuldades de ordem cognitiva.
Gráfico do Desempenho escolar de Gláucia na Fundação Bradesco: 1993 a 2002.
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.
Fonte: Histórico Escolar de Gláucia Oliveira da Cruz. 1993 a 2002.Gráfico organizado por
Gisele de Cássia Lopes, 2017.
Após analisarmos o gráfico, podemos observar que o desempenho escolar da
entrevistada foi menor nas séries mencionadas por ela durante o Ensino Fundamental. Ao
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comparar suas notas no Ensino Fundamental com a média ideal de comparação, notamos que
Gláucia foi uma aluna excelente na 1ª, 2ª, 7ª e 8ª séries, o que não aconteceu no Ensino
Médio, quando sua produção caiu gradativamente.
Gláucia relatou ter participado das quadrilhas e dos desfiles cívicos até a 6ª série.
Sobre a relação com os amigos da turma, Gláucia declarou que tinha amizade com todos os
alunos, porém em especial com sua “panelinha”: Conversava com todos, mas a panelinha era
especial (risos). Gláucia afirmou que os trabalhos em grupo e as avaliações em dupla eram
sempre feitos com os amigos mais próximos. Em relação aos professores, a jovem comentou
que tinha mais amizade com os professores que respeito:
Eu tinha amizade com os professores. Eu acho até que não devia ter sido
assim (risos). Sei lá! Eu respeitava, mas via os professores como amigos, e
não professores. A Maria Rodarte me marcou muito. Ótima professora,
ensina bem! Sabe, na escola, eu era assim, eu fazia todas as lições que os
professores pediam. Às vezes, enrolava pra fazer e, na hora que eles
cobravam, eu fazia na sala ou copiava de alguém (risos). (Entrevista de
campo, 10/02/2017).

Gláucia, mesmo sendo advinda das camadas populares, foi impossibilitada pela mãe
de conciliar trabalho com estudo. Geralda queria que a filha se dedicasse exclusivamente à
escola: Minha mãe não me deixou trabalhar. Dizia que era pra eu pensar só em estudar, ser
alguém na vida, já que ela não foi. E eu só seria alguém na vida estudando. Então, eu não
pude trabalhar.
Gláucia se inseriu no mundo do trabalho após concluir o Ensino Médio e trabalhou
com as seguintes profissões: babá e, vendedora em loja de artesanato, em Santa Cruz de
Minas, como camareira na pousada em Tiradentes, como bibliotecária na Escola Municipal
Luzia Ferreira e, por último, como agente de saúde na Prefeitura de Santa Cruz de Minas.
Para exercer a profissão de agente de saúde, Gláucia se submeteu a um processo seletivo.
Após ter sido classificada em segundo lugar, trabalhou por nove anos como agente de saúde,
prazo estipulado para exercer a profissão. Depois disso, Gláucia ficou desempregada e
recentemente ganhou o segundo filho.
Gláucia relembrou as regras da Fundação Bradesco e admitiu que sentiu dificuldades
em segui-las. Contudo, é justamente pelo fato de a escola ser “exigente” que ela almeja que o
filho estude lá. A entrevistada afirmou que a Fundação Bradesco é “boa”, porque fornece
“material escolar”, “uniforme” e tem “disciplina”. Desse modo, ela comentou sobre os
estudos oferecidos pela escola:
Eu digo que é boa no sentido de material, disciplina, uniforme, nesse
sentido, porque o estudo pode ser que não seja o melhor. Tenho primas que
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estudaram no Amélia Passos e são formadas. Tudo bem que elas estudaram
numa faculdade particular, mas estão formadas. Eu e meus irmãos
estudamos no Bradesco e não somos formados. Ah, só quero o meu filho no
Bradesco! Escola boa, tem disciplina. Vai colocar ele no eixo (risos). Ele vai
ser outra pessoa! (risos). (Entrevista de campo, 10/02/2017).

Gláucia demonstrou muita confiança na disciplina da escola para colocar seu filho “no
eixo” e associou seu próprio comportamento à sua passagem pela Fundação Bradesco.
Gláucia não excluiu o papel da sua família ao ensinar e cobrar respeito, porém centraliza o
papel da escola nessa função: Minha família cobrava respeito, obediência, só que no
Bradesco eu aprendi muito mais essas coisas. Na escola ou você era disciplinado, ou era
convidado a sair. Eu aprendi a me encaixar nos lugares. Ou você encaixava no Bradesco, ou
estava na rua.
Gláucia afirmou não ter feito cursinho preparatório por questões financeiras e tentou
aprovação no vestibular por duas vezes no curso de Psicologia, na UFSJ. Como foi reprovada
duas vezes, perdeu o interesse de prestar vestibular novamente.
Gláucia viaja anualmente para Aparecida, São Paulo, em romarias. Frequenta
lanchonete no final de semana e vai ao cinema raramente com o filho assistir a filmes infantis.
Gláucia comentou que gosta de ouvir músicas de funk e pagode e exclama: Minha casa nunca
está em silêncio, sempre tem música.
Gláucia mora em uma casa própria, que possui quatro cômodos. Sua família possui
duas televisões: uma de 29” polegadas e outra de 40” polegadas e tem TV a cabo. Têm fogão,
micro-ondas, geladeira duplex e rádio. Possui um computador, que está na casa da mãe e a
internet é utilizada pelo banco de dados no celular, um Samsung J1. O marido possui uma
caminhonete pickup Pampa, que ela não soube dizer o ano. É um veículo utilizado para
passeios e o trabalho do marido, que faz carretos.
O terceiro caso é o de Daiane. Ele fará parte dos retratos sociológicos que nos farão
entender como é a dinâmica das famílias das camadas populares quando o assunto é a
escolarização dos filhos. Esse caso é mais um que nos mostrará que o curso técnico era
desejado pelas camadas populares.
4.2.3. Daiane- Minha mãe conta que teve gente que não conseguiu vaga, era e é uma escola
disputada e eu consegui fazer parte dela. Isso foi um orgulho pra mim!
Sobre a família materna de Daiane, ela relatou que seus avós, Cândida e Geraldo, eram
analfabetos. Sua avó era do lar e seu avô era lavrador. Seus três tios estudaram até a 3ª série
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do primário. Suas duas tias pararam de estudar para ajudar a mãe no trabalho do lar e seu
único tio foi ajudar o pai a trabalhar na lavoura.
Os avós paternos são Roseana, do lar, e Martinho, lavrador. Ambos não frequentaram
a escola e eram analfabetos. Seus quatro tios estudaram até a 4ª série do primário. A situação
da sua família paterna não se difere da materna. Os dois tios pararam de estudar para ajudar o
pai na lavoura e as tias para aprender trabalhos domésticos. As situações de ambas as famílias
eram precárias. Daiane tem seis primos que possuem o curso superior. Dois estudaram na
UFSJ e quatro no IPTAN. Os outros quatro possuem o Ensino Médio.
A mãe de Daiane é Dalva, possui o Ensino Médio completo e trabalha como auxiliar
de serviços gerais, na Escola Estadual Amélia Passos. O pai, Raimundo, falecido, estudou até
a 4ª série do primário e era eletricista. Daiane tem um irmão, Weligton, que é marceneiro e
possui o Ensino Médio completo. Daiane se casou com Warley, aos 26 anos. Seu cônjuge é
marceneiro e tem o Ensino Fundamental incompleto.
Daiane recordou os momentos em que a mãe utilizava a escrita e não mencionou o pai
devido ao fato de não ter recordações dele escrevendo: Minha mãe escrevia no caderno de
receita. Escrevia cartas, bilhetes para as irmãs e anotava as coisas no calendário. Dizia que
era pra não esquecer os compromissos. Daiane comentou que sua mãe “lia livros de
romance”, que ganhava das amigas, e seu pai lia os jornais que comprava, raramente.
Contudo, Daiane disse que não havia estímulo na família em relação à leitura: Eu via minha
mãe lendo quando ela estava no quarto, na cama, esperando o sono chegar. Meu pai, a
mesma coisa. Então, na hora que eu ia no quarto pedir alguma coisa antes de dormir que eu
via eles lendo.
Era Dalva que frequentava as reuniões escolares. Ensinava Daiane a fazer as tarefas e
incentivava a filha a ter capricho com os cadernos, principalmente, com os livros da escola:
Minha mãe ficava falando pra ter cuidado com o caderno, fazer letra bonita, ter o caderno
limpo. Falava principalmente pra ter cuidado com os livros do Bradesco, porque não
tínhamos dinheiro pra pagar outro, caso eu estragasse algum. Dalva conversava com a filha
para respeitar todos os funcionários da escola, especialmente os professores.
Daiane comentou que, como forma de castigá-la, os pais a proibiam de fazer algo que
ela gostava ou sempre diziam a palavra “não” com um tom que sobressaía: Quando eu pedia
alguma coisa e eles não deixavam, meus pais falavam “não” com um tom forte. E, como
castigo, eles não deixavam eu sair pra brincar ou fazer alguma coisa que eu gostava.
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Dalva era responsável por vigiar as amizades da filha. A autoridade da mãe se
efetivava na base do diálogo. E a única ação pedagógica presente na família era colocar
Daiane para estudar nos dias de avaliação.
Daiane entrou na Fundação Bradesco no pré-escolar e conseguiu a vaga na primeira
tentativa. Dalva ficou sabendo da escola pelas amigas. Seu interesse em colocar a filha na
Fundação era pelo fato de a escola oferecer “material escolar”:
Como minha família era de baixa renda, a primeira coisa que chamou
atenção da minha mãe foi a escola dar material escolar. As amigas dela,
aqui de Santa Cruz, comentaram com ela e ela foi correndo lá tentar uma
vaga pra mim e conseguiu. Isso ajudou muito a família. O dinheiro que era
pra comprar material serviu pra gente comprar as coisas pra casa.
(Entrevista de campo, 10/05/2017).

Daiane revelou ter sentido “orgulho” por ter feito parte do corpo discente da Fundação
Bradesco: Eu senti orgulho, porque a escola era linda. Tinha concorrência pra entrar no
Bradesco. Minha mãe conta que teve gente que não conseguiu vaga. E era e é uma escola
disputada e eu consegui fazer parte dela. Isso foi um orgulho pra mim!
Daiane iniciou sua fala dizendo que se lembrava muito pouco do seu tempo na
Fundação Bradesco e abordou, inicialmente, a relação de afeto que tinha com a instituição e
com os professores da escola, em especial, Hercy:
O professor que eu mais gostava era o Hercy. Ele era amigo, tratava a gente
bem. Todos ali eram legais, tratavam bem a gente, com respeito. Só que o
Hercy era diferente, era mais que um professor, era amigo. O Bradesco era
exigente, mas, de um modo geral, era uma escola acolhedora. Não sei
explicar. Só sei que eu sentia isso. (Entrevista de campo, 10/05/2017).

Daiane comentou pouco sobre suas amizades na Fundação Bradesco, mas deixou
transparecer que a escola foi um lugar onde ela fez amigos:
Eu gostava de conversar com algumas meninas e alguns meninos da sala.
Com aquelas meninas que eu conversava mais, eu realmente fiz amizade.
Éramos amigas dentro e fora da escola. Um dos motivos de ir pra escola era
por causa das amizades que eu fiz. Sinto saudades dessa época (risos).
(Entrevista de campo, 10/05/2017).

Daiane comentou brevemente que participou das festas juninas da escola e dos desfiles
cívicos. Pelo comentário de Daiane, a leitura na escola parece ter sido um aspecto marcante
para ela:
Sabe, eu não lembro muito como foi minha vida na escola. Lembro que eu
participava de quadrilha e festa junina. Eu lembro muito de ir à biblioteca
alugar livros. A gente era obrigado a fazer isso e até que deu certo. Hoje, eu
gosto de ler. Eu aprendi a gostar de ler por causa do Bradesco, dos
professores de Português que liam em voz alta textos e criou em mim uma
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curiosidade, um gosto pela leitura. Eu sempre alugava um livro, lia e
pegava outro. Isso eu lembro muito. (Entrevista de campo, 10/05/2017).

Daiane comentou que não foi reprovada durante o ensino básico e não recordou se a
recuperação fez parte da sua trajetória escolar.

Gráfico do Desempenho escolar de Daiane na Fundação Bradesco: 1992 a 2002.
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Font
e: Histórico Escolar de Daiane Helena Maia, 1992 a 2002. Gráfico organizado por Gisele de
Cássia Lopes, 2017.
Pelo desempenho escolar de Daiane, podemos ver que ela era uma boa aluna, sempre
se mantinha próxima da média ideal estabelecida por nós, destacando-se na 1º e 3ª série, o que
aconteceu também no 1º ano do Ensino Médio. As notas indicam, com exceção da 6ª série,
que ela passou pela escola sem sobressaltos.
Ao falar sobre as regras da escola, Daiane comentou ter poucas lembranças e destacou
algumas:
Ah! Lembro que lá tinha horário pra tudo. Tínhamos que ser pontual, tinha
hora pra ir no banheiro, pra chegar na escola, pra sair, pra merendar. E os
alunos seguiam os horários. Tinha a questão do uniforme, também. Você
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não entrava na escola sem estar uniformizado. (Entrevista de campo,
10/05/2017).

Daiane também comentou que sua trajetória de 12 anos na Fundação Bradesco serviu
para que ela aprendesse a respeitar as normas de um determinado lugar:
No Bradesco ou você obedecia, ou era punido. Eu aprendi a seguir as
normas de um lugar, aprendi que temos que seguir as normas, que as coisas
não são do jeito que a gente quer. Lá, você aprendia respeitar as normas.
Era uma imposição deles, não tem como você não levar pra vida. (Entrevista
de campo, 10/05/2017).

Durante sua trajetória na Fundação Bradesco, Daiane se dedicou exclusivamente aos
estudos. Seu primeiro emprego foi com 20 anos, como balconista de supermercado e, depois,
contadora. Desde 2010, está trabalhando como auxiliar financeiro em escolas. Atualmente,
Daiane é contratada e trabalha na Escola Estadual Cônego Osvaldo Lustosa, em São João delRei.
Daiane afirmou não ter frequentado cursinho preparatório para o vestibular devido à
situação financeira e prestou vestibular por duas vezes na UFSJ para o curso de Ciências
Contábeis. Como não foi aprovada nas duas tentativas, Daiane optou por fazer um curso
técnico em Contabilidade no Centro de Educação Profissional Tiradentes, (CENEP).
Eu pensava em duas opções na minha vida. Primeiro, entrar na faculdade.
Caso isso desse errado, eu tentaria um curso técnico. Eu queria entrar na
faculdade, mas como eu não fui aprovada, eu acabei desistindo. Então,
resolvi fazer um curso técnico e fui tentar trabalhar na área. Hoje, estou
bem assim. Não tenho vontade de fazer nenhum curso de graduação.
(Entrevista de campo, 10/05/2017).

Segundo Daiane, raramente, vai a barzinhos e restaurantes. No final de semana, vai
para o sítio de uma tia ou fica em casa. Afirmou gostar de ler, mas não tem livros em casa e
nem pratica a leitura. Daiane mora com a mãe e o esposo em uma casa de sete cômodos. A
família possui três televisões: uma de 49” polegadas, uma de 32” polegadas e uma de 29”
polegadas. Possui um notebook, acesso à internet. Tem geladeira duplex, fogão, micro-ondas,
rádio e máquina de lavar.
O quarto caso analisado trata-se do caso de Silvana. É com ele que vamos fechar esses
pequenos retratos, à procura de um sentido para a compreensão do porquê esses sujeitos não
continuaram os estudos.

4.2.4. Silvana: Eu estava fazendo parte da escola mais bem organizada da região, bonita,
limpa. A escola chique! Como não gostar?
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A avó materna de Silvana chamava Terezinha, que era do lar e estudou até a 4ª série
do primário. Seu avô, Geraldo, era pedreiro e estudou também até a 4ª série do primário. Pelo
lado paterno, Silvana é neta de trabalhadores rurais. Sua avó chamava-se Lurdes e seu avô,
Vicente. Ambos estudaram até a 4ª série do primário.
Ao falar sobre a escolaridade dos tios maternos e paternos, Silvana relatou que todos
estudaram até a 4ª série do primário e depois foram trabalhar com os pais na roça. As
situações de ambas as famílias eram precárias. Silvana tem cinco primos, que possuem curso
superior. Deles, três estudaram na UFSJ e dois no IPTAN. Os outros dez primos possuem o
Ensino Médio.
A mãe de Silvana é Maria Irene, costureira, que tem a 4ª série do primário. O pai,
Rosalvo, motorista de supermercado, estudou até a 4ª série do primário. Silvana tem uma
irmã, Rosana, que aprendeu a profissão com a mãe e também é costureira em uma empresa.
Ela possui o Ensino Médio completo.
Silvana recordou que sua mãe usava a escrita quando “escrevia cartas para os
parentes”, “bilhetes para os professores”, “ao fazer anotações no caderno de receita” e “ao
anotar as medidas das pessoas” devido à sua profissão de costureira. Silvana não lembrou se
existia a prática de leitura na família.
Maria Irene era quem frequentava as reuniões escolares. Acompanhou a realização da
filha nas tarefas escolares até um determinado período e depois não mais, pois já ultrapassava
aquilo que ela sabia, segundo Silvana. Como a mãe não conferia os cadernos da filha, Silvana
comentou que nem sempre as tarefas estavam feitas para a aula: Parece que, pra minha mãe,
o comportamento na escola era o importante, o resto não muito. Não cobrava que eu fizesse
as tarefas e não me colocava pra estudar. Se desligou do meu mundo escolar (risos).Como
vimos, Maria Irene exigia um bom comportamento da filha na escola. Essa atitude da mãe nos
permite pensar que como ela conseguiu uma vaga para a filha por meio do seu capital social,
o jeito de retribuir o favor era fazer com que a filha mostrasse bom comportamento na
Fundação Bradesco.
Maria Irene e Rosalvo eram severos quanto às amizades de Silvana. Queriam saber
quem eram seus amigos e estipulavam horário para que ela chegasse em casa, algo que foi se
perdendo a partir do momento que a filha foi ficando mais velha. Para corrigir os atos
“inaceitáveis” da filha, seus pais utilizavam castigos físico e verbal.
Não apareceram nos discursos de Silvana ações pedagógicas voltadas para a sua
escolarização. Os pais não tinham o hábito de comprar revistinhas, nunca precisaram pagar
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um professor particular para a filha e não procuravam saber sobre suas notas e desempenhos,
já que a filha se mostrava estar “caminhando bem” na escola.
Silvana estudou na Escola Estadual Amélia Passos até a 1ª série do Ensino
Fundamental. Mudou de escola, porque a Fundação Bradesco era uma escola “melhor”, que
oferecia “material escolar” e “uniforme”. Conseguiu entrar na escola com a ajuda da vicediretora, Dorinha, que fez amizade com sua mãe. Como a minha mãe frequentava muito a
igreja e a vice diretora do Bradesco também, minha mãe conseguiu fazer amizade com ela e
me colocar no Bradesco. Silvana relatou que estudar na Fundação Bradesco era o seu
“sonho”, já que achava a escola “muito bonita” e tinha uma piscina para ser usada nas aulas
de Educação Física: Eu estava fazendo parte da escola mais bem organizada da região,
bonita, limpa. A escola chique! Como não gostar?
Silvana comentou que nunca precisou ficar em recuperação na escola, pois sempre
teve facilidade nas matérias. Todo ano identificava-se com uma matéria e a professora que ela
recordou foi Maria Rodarte, por ser uma pessoa que explicava bem os conteúdos. Quando
iniciou o Ensino Médio, começou a faltar às aulas por se sentir exausta, ao conciliar trabalhar
na bomboniere e estudar: Eu não tinha ânimo para ir à escola.

Gráfico do Desempenho escolar de Silvana na Fundação Bradesco: 1993 a 2002.

Média ideal
de
comparação
Média da
Fundação
Bradesco

Fonte: Histórico Escolar de Silvana Lúcia Malta, 1993 a 2002. Gráfico organizado por Gisele
de Cássia Lopes, 2017.
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Silvana foi uma aluna excelente durante todo o Ensino Fundamental, de acordo com o
seu desempenho escolar. É o que nos mostra o gráfico de sua escolaridade. Isso reforça sua
fala ao dizer que sempre teve “facilidades” com as matérias. No Ensino Médio, seu
desempenho foi menor. Contudo, suas notas eram significativas. Foi no 3º ano que a nota de
Silvana decaiu. O interessante, aqui, é que mesmo trabalhando e estudando, Silvana teve bom
desempenho escolar no Ensino Médio, sempre próximo ou na média ideal traçado pela
pesquisa.
Silvana considerou que sua relação em geral com os amigos da turma era boa. A fala
seguinte de Silvana nos permite observar que havia diferença entre amigo e colega na sala de
aula, o que ocasionou ações particulares entre eles:
Tinha aqueles amigos mais chegados, amigos mesmo, de fazer aquela
baguncinha boba (risos), de colar na prova, amigo mesmo nas horas boas e
ruins. Tinham outros que eu não gostava muito e mesmo assim eu
conversava um pouco. Também, só conversava. Diferente dos amigos.
(Entrevista de campo, 25/02/2017).

Silvana falou que a relação entre ela e os professores era “amigável”: Eu conversava
com todos os professores. Eu era educada com eles e eles comigo.
Silvana comentou que era muito participativa dentro de sala de aula durante o Ensino
Fundamental. Gostava de ser convidada para ler um texto após o hasteamento da bandeira e,
participava das festas juninas e dos eventos que seriam apresentados para todos os alunos da
escola. Silvana ressaltou que gostava, em especial, de fazer teatro nas aulas de Português.
Sempre que era possível alugava livros na biblioteca. A biblioteca da escola era limpa,
organizada, enorme. Tinha diversos livros. Na sala de aula, fazíamos leituras coletivas e
também silenciosas. Aprendi a gostar de ler por causa do Bradesco. Foi lá que eu tive uma
aproximação com a leitura. Silvana comentou que, no Ensino Médio, suas participações nos
eventos e nas aulas foram diminuindo, devido ao fato de estar “exausta do trabalho”. Eu tinha
que trabalhar. Meus pais não tinham condições de me dar sempre uma roupa nova e nós,
jovens, gostamos de estar bem vestidos.
Silvana demonstrou dificuldades em lembrar as regras da Fundação e mostrou
insatisfação quanto ao uso obrigatório do uniforme, que, segundo ela, “era quente”. Silvana
declarou ter quebrado algumas regras da escola e comentou que não acredita que leva algum
aprendizado da escola para a vida:
Eu não era de usar a blusa pra dentro da calça. Não gostava. Colocava
quando tinha alguém da direção olhando. Agora, preciso falar uma coisa, a
escola melhorou no nível de ensino, meu sobrinho estuda lá e eu vejo como
é. Até tentei colocar meus filhos lá, mas não consegui vaga. Até aula de
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Espanhol agora eles têm. Eu queria que meus filhos estudassem lá porque já
conheço a escola, é organizada, tem e exigem disciplina e por causa do
ensino que te falei que está bom. (Entrevista de campo, 25/02/2017).

Após concluir os estudos na Fundação Bradesco, Silvana trabalhou numa bomboniere,
foi representante comercial, vendedora em loja de roupa e, atendente na funerária Resende e,
atualmente, é artesã.
Silvana afirmou ter começado a frequentar um curso preparatório para vestibular no
comunitário Dom Bosco, não dando continuidade devido ao cansaço ocasionado pelo
trabalho. Não tentou prestar vestibular e disse que não tem um curso que gostaria de fazer. No
entanto, a minha pesquisa despertou nela o desejo em fazer Pedagogia, associando a pesquisa
com o curso: Como achei sua pesquisa interessante, me deu vontade de fazer Pedagogia, mas
se você me perguntar novamente daqui alguns dias eu já mudei de ideia (risos). Não tem um
curso que me chama atenção. Silvana é casada com José Carlos, que é policial militar, e alega
não pensar em estudar por causa dos afazeres de casa e dos filhos, Davi e Lucas.
Silvana não frequenta bares, restaurantes, cinemas ou teatros. Gosta de ler e admitiu
ler pouco por falta de tempo e, nesse caso, prefere assistir à televisão. Seu marido é um leitor
assíduo. O casal tem muitos livros em casa, principalmente que falam sobre ordem religiosa,
assunto que interessa José Carlos.
A casa de Silvana é própria e, tem seis cômodos. A família possui duas televisões de
40” polegadas e tem TV a cabo. Tem fogão, micro-ondas, geladeira frost-free, não possui
rádio, possui máquina de lavar, notebook e acesso à internet. Silvana possui um celular
Samsung Gran prime. A família possui um Palio 2008.
No texto que segue, construiremos a análise dos dados dos retratos sociológicos
apresentados nesta seção. Queremos ver aqui a interseção existente entre esses sujeitos e
destacar pontos significativos das trajetórias sociais e escolares apresentadas.
4.3- ANÁLISE DOS RETRATOS SOCIOLÓGICOS DOS SUJEITOS COM O ENSINO
MÉDIO COMPLETO
Lahire, em sua obra de 1997, encontrou 26 configurações específicas denominadas
“retratos de famílias”. Esses “retratos” não são isolados uns dos outros, não são “descrições
sem comparação”, mas se articulam através das mesmas orientações interpretativas, através de
um olhar bem preciso que atravessa todos os casos, que são os parâmetros definidos para a
pesquisa.
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As 26 configurações na obra de Lahire foram agrupadas conforme variações dos
temas. Quanto a esse agrupamento, o autor esclarece que o fez principalmente para efeito de
publicação, no sentido de facilitar a leitura, “de fornecer tempo de respiração ao leitor”, não
sendo essa a sua intenção original de trabalho. O critério para agrupamento dos casos foi o do
peso com que certos traços ou conjunto de traços que aí apareceram, não significando que
estes estejam ausentes de outros “retratos”.
Apresentados os retratos sociológicos dos ex-alunos da Fundação Bradesco com base
nos retratos feitos por Lahire (1997), partiremos para a exibição da análise desses retratos.
A figura do pai como chefe de família e único provedor do lar caracteriza as famílias
de Roberto, Gelson e Gláucia. Já os pais de Silvana e Daiane contavam com a ajuda
financeira das esposas, uma vez que Irene trabalhava como costureira e Dalva como auxiliar
de serviços gerais em uma escola.
Das cinco famílias apresentadas nos retratos sociológicos, uma é formada por casal
negro (família de Gláucia) e quatro por casais brancos (família de Silvana, Daiane, Roberto e
Gelson). Por isso, quanto ao pertencimento racial, Gláucia é classificada como negra e os
demais como brancos.
A formação escolar entre as famílias de Roberto, Silvana, Gláucia, Daiane e Gelson
mostrou-se bastante homogênea. São sujeitos advindos de famílias com fraco grau de
escolarização e com poucas condições de fazer com que sua prole “siga em frente” nos
estudos. O nível de escolaridade mais alto alcançado pelos avós de Silvana, Roberto e Gelson
foi a 4ª série do primário. Os avós maternos e paternos de Daiane eram analfabetos e Gláucia
não soube nos informar a escolaridade dos seus antepassados, por não ser um assunto que já
foi comentado pela família.
Os pais de Silvana e Gelson estudaram até a 4ª série do primário. Nessa segunda
geração, mesmo que houvesse a disposição dos herdeiros para com a herança, não existia um
capital cultural a ser transmitido. Não houve o acúmulo de capitais que pudesse servir como
base às gerações futuras. Eram pessoas que necessitavam mais do trabalho do que do estudo.
Era muito comum os sujeitos advindos das famílias populares não se inserirem na escola ou
abandonarem os estudos para trabalharem e contribuírem com as despesas familiares.
Gouveia (1983) mostrou que no Brasil, mais de um quinto dos menores na faixa dos dez aos
14 anos e a metade dos que têm entre 15 e 17 anos de idade inseriam-se no mundo do
trabalho. Na família materna e paterna de Roberto, por exemplo, as filhas mulheres estudaram
até a 1ª série do primário e interromperam os estudos para se dedicarem aos serviços
domésticos. E os homens, justamente pela dificuldade econômica da família, foram trabalhar.
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Esse fato também mostra que entre os homens a evasão escolar para entrar no mundo do
trabalho é ainda maior.
Notamos que a escolaridade dos primos dos sujeitos varia entre o Ensino Médio e o
curso superior, o que não foi possível para os avós e pais. Essa diferença entre as
escolaridades nos permite pensar que na primeira geração dessas famílias, não era incomum
que os filhos ingressassem precocemente no mundo do trabalho para elevar a renda familiar
ou que as filhas assumissem o trabalho doméstico e o cuidado com os irmãos menores.
Destacamos, também, uma "forte coesão interna" na família de Silvana e
principalmente na de Roberto. Eles desenvolveram, em função dos problemas financeiros,
uma estratégia para administrar e amenizar as dificuldades da família, isto é, permitiram que
os filhos trabalhassem com eles e aprendessem uma profissão. Na família de Roberto os tios
se tornaram caminhoneiros e no caso de Silvana, sua irmã virou costureira, mesma profissão
que a mãe exerce.
A partir dos dados exploratórios, analisamos mais um item que é apresentado nos
retratos sociológicos: A presença e a ausência de leitura nas famílias. No contexto dos retratos
sociológicos de Silvana e Roberto há frágeis práticas de leitura familiares. Na família de
Daiane, Gláucia e Gelson, os pais despontam como figuras importantes para aproximarem os
filhos da leitura, porém entre essas três configurações familiares há um diferencial. Gelson via
a mãe ler jornais e isso não o motivou a ser um leitor. Parece que era um acontecimento que
não tinha importância ou significado para Gelson. No entanto ele mencionou que não gosta de
ler. No caso de Daiane, os pais liam no quarto e a filha só os presenciava lendo quando ia até
eles. O caso de Gláucia já se difere, pois ela presenciava o pai lendo revistinhas e jornais e ele
também fazia questão de ler para a filha. Nesse caso, o princípio socializador mais adequado
em relação ao mundo escolar, ou seja, o pai, estava disponível. E isso é muito significativo
para fazer com que o herdeiro herde o que os pais têm a transmitir.
Em sua obra, Lahire (1997) chama atenção para o fato de que a existência de um
capital cultural familiar, como o gosto pela leitura, por exemplo, não determina e nem garante
mecanicamente a posse de cultura dos herdeiros, o que pode ser explicado no caso de Daiane
e Gelson. Segundo Lahire (1997), é necessário estar atento para as formas de se relacionar
com a cultura, as formas de transmissão, de apreensão e de apropriação dessa herança. No
caso particular de Gláucia, no que se refere às revistas em quadrinhos, as narrativas sobre seus
usos são bastante heterogêneas. Elas estão presentes nas práticas de lazer que estimulam o
conhecimento das letras como também na socialização com as amigas.
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Muitos mitos permeiam o imaginário social e um deles se refere ao fato de não haver
acompanhamento por parte dos pais de camadas populares na vida escolar de seus filhos. Mas
entre imaginação e realidade pode haver discrepâncias que podem ser desvendadas a partir da
análise vivida pelos sujeitos. A contribuição e a preocupação dos pais na realização do dever
de casa estão presentes de forma sistemática em todos os cinco retratos sociológicos. Mais
que uma simples atividade de complementação pedagógica extraclasse, o dever de casa
representa, na relação família e escola, uma divisão de responsabilidades do trabalho
educativo entre essas duas instâncias.
Parece consenso entre os docentes que a ajuda dos pais nas tarefas escolares é
fundamental para o sucesso escolar dos filhos. Essa afirmação é comprovada pela pesquisa
realizada por Resende (2008) que apresenta os dados do consenso entre os professores sobre o
dever de casa. Para mais de 50% dos professores por ela entrevistados, “a família deve
acompanhar e apoiar de diversas formas a realização dos deveres, não se podendo deixar
somente para a escola a responsabilidade pela aprendizagem da criança” (RESENDE, 2008, p.
4). A pesquisa realizada por Léa Pinheiro Paixão (2006) também vem colaborar com esses
dados. Os dados coletados mostram que, para os professores, o acompanhamento e o apoio
familiar são os principais fatores que influenciam a aprendizagem dos filhos.
Como foi apresentado, em todos os cinco retratos sociológicos havia interesse dos
pais nas reuniões ou na ajuda das tarefas escolares. Vale chamar atenção, no caso particular de
Gláucia, que a mãe, mesmo encontrando-se na condição de analfabeta, criou formas próprias
de acompanhar sua filha na escola, como, por exemplo, olhar a quantidade diária produzida
no caderno. A ajuda da irmã mais velha nas atividades escolares de Gláucia apresentava-se
como um recurso de Geralda para apoio da filha em questão. Aqui, a irmã de Gláucia teve um
papel relevante em sua vida escolar. Essa situação revela todo um cuidado dessa mãe para
com a escolaridade da filha, e nos permite pensar que a realização da tarefa era considerada
por Geralda como uma obrigação cotidiana que deve ser realizada.
Silvana mencionou que a mãe se “desinteressou por sua vida escolar”. O fato de Maria
Irene não cobrar a realização das tarefas e estabelecer um horário para a filha estudar, não
pode ser considerado como um desinteresse da mãe na vida escolar da filha, e, sim, ser vista
como expectativas da família quanto à escola e à educação. Essas expectativas familiares
variam, primeiramente, conforme a posição desses agrupamentos na hierarquia social. Elas
são também um elemento balizador da capacidade e da disposição desses agrupamentos
familiares em investir na educação dos filhos. Afinal, a família “[...] é o sujeito principal das
estratégias de reprodução” (BOURDIEU, 1996. p. 131) biológica e social, e entre as
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estratégias de reprodução encontram-se as escolares. As camadas populares, por exemplo,
tendem a adotar, segundo Bourdieu, certo liberalismo em termos de escolarização. Neste caso,
a vida escolar dos filhos “[...] não seria acompanhada de modo muito sistemático e nem
haveria uma cobrança intensiva em relação ao sucesso escolar” (NOGUEIRA E NOGUEIRA,
2002. p. 24).
Outro ponto em comum nesses retratos sociológicos é o afastamento dos pais no
acompanhamento escolar dos filhos. Como Portes (1993, p.145) já nos apresentou, isso se dá
nos meios populares, devido à ausência de condições culturais desses pais para a promoção de
um acompanhamento escolar mais intenso, o que conduz os filhos a “caminharem com as
próprias pernas”. Esse “distanciamento” não pode ser comparado com uma “omissão
parental” da família.
Nas diferentes oportunidades de relacionamento com o cotidiano escolar é perceptível
que “a omissão parental” seja a justificativa que assume maior relevância nos discursos
pedagógicos de diferentes profissionais para explicar a causa dos baixos níveis de
desempenho das crianças de camadas populares. Sem conhecer os motivos e dinâmicas das
classes populares, os profissionais da escola acreditam, muitas vezes, que os alunos vão mal
porque suas famílias são “desestruturadas” ou, ainda, porque seus progenitores não se
interessam pela vida escolar da criança. Esse discurso não encontra respaldo na fala de Lahire
(1997, p.334):
O tema da omissão parental é um mito. Esse mito é produzido pelos
professores, que, ignorando as lógicas de configurações familiares, deduzem,
a partir dos comportamentos e dos desempenhos escolares dos alunos, que os
pais não se incomodam com os filhos, deixando-os fazer as coisas sem
intervir.

Outra característica perceptível e marcante nos retratos sociológicos construídos foi a
relação entre essas famílias e a vigilância moral. Os pais de Silvana, Roberto, Gláucia, Daiane
e Gelson exigiam um “bom comportamento” na escola. Essa ordem moral doméstica é
elemento importante que compõe a organização das famílias. Lahire (1997) entende a ordem
moral como um tipo de disposição que se aprende no exercício da socialização. Ou seja, é
uma predisposição à obediência, à aceitação sem revolta às propostas educativas
concretizadas nos ambientes escolares, mas que, por certo, são adquiridas anteriormente no
eixo familiar. A organização doméstica, refletida nos horários rígidos das refeições, nos
horários de ida e volta à escola, com ou sem o acompanhamento paterno e/ou materno, nos
momentos da lição de casa e/ou do lazer, é forte elementos estruturadores de uma vida
regrada, conforme princípios de uma moral do bom comportamento.
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Lahire (1997) nos mostra que, na falta de um domínio com relação aos conhecimentos
escolares, uma socialização baseada na valorização da disciplina e da obediência das regras
escolares parece ocupar um papel de destaque na vida dos alunos franceses, situação
semelhante dos cinco sujeitos entrevistados nessa pesquisa. Entretanto, embora tenhamos
visto que esse elemento seja de fato de fundamental importância para as famílias, já que elas
não dispõem de capital cultural, gostaríamos de acrescentar outro fator que nos chamou
atenção nos retratos apresentados:- o uso do castigo físico. Observamos que não era algo que
acontecia constantemente, mas era uma maneira de corrigir e manter o filho no “eixo”, uma
prática educativa que faz parte da cultura das camadas populares. No caso de Daiane, a
autoridade dos pais é relacionada ao diálogo, ao estabelecimento de limites, ao “não” dito na
hora certa com autoridade, além da proibição temporária de acesso às atividades e
brincadeiras conforme a preferência da filha. Vale a pena lembrar que Portes (1998) mostrou
em sua pesquisa famílias das camadas populares que utilizam a punição física para manter o
filho na escola de forma comportada, reforçando que era uma ação muito corriqueira nas
famílias.
Os cinco retratos apresentados nos possibilita perceber que a Fundação Bradesco era
uma escola desejada pelos pais e pelos sujeitos participantes da pesquisa, todavia, com
perspectivas diferentes. Em todos os retratos podemos observar que os pais sentiram-se
atraídos pela escola por ela oferecer “material escolar” e “uniforme” aos alunos. Houve,
ainda, outras questões que influenciaram na escolha da Fundação, por exemplo, a escola
oferecer merenda, ter disciplina e os estudos serem melhores que os das outras escolas de
Santa Cruz de Minas. No retrato de Gelson e Gláucia, por exemplo, além dos atrativos
expostos acima, o fato de ela oferecer merenda foi um dos motivos para a inserção na escola e
no caso de Roberto, pela “educação de qualidade” que a ela oferecia.
Já os ex-alunos da Fundação foram atraídos por motivos estéticos como a “beleza” e o
“tamanho da escola”, como a presença da “piscina” e das “aulas de natação”, na Educação
Física. Conforme foi exposto nos retratos sociológicos, a questão de a escola ter piscina e os
alunos estarem sempre uniformizados também foram características que despertaram atenção
dos sujeitos. É compreensível que a estrutura da escola e o fato de ela possuir piscina são
fatores que despertaram o desejo dos seus ex-alunos, já que as outras duas escolas existentes
na cidade de Santa Cruz de Minas não têm a estrutura física da Fundação Bradesco e nem
uma piscina para os alunos.
Os motivos apresentados nos permitem comentar que as estratégias dessas mães para
escolher o estabelecimento escolar para os filhos se baseiam em atitudes práticas, como a
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oferta de material escolar e uniforme. Mas, longe de serem analfabetos culturais, essas mães
conseguiram elaborar seus desejos, jogar o jogo social e ficaram atentas aos comentários e
informações sobre a escola Fundação Bradesco e a qualidade do ensino dessa escola. As
famílias das classes populares, conforme demonstrado nos retratos, não se ampararam em
resultados de avaliação da Fundação Bradesco, como índices de aprovação nos vestibulares,
mas, sim, nos discursos correntes na comunidade sobre a escola.
A literatura de Nogueira (1998) vem nos apontando que os pais menos escolarizados
pertencentes a setores mais empobrecidos da população, tendem a adotar critérios funcionais
como proximidade da residência, facilidade de transporte público e presença de outros filhos
na escola para matricularem a prole em determinada instituição. Todavia, sem invalidar a
importância dos estudos de Nogueira (1998), que nos mostra que as famílias desfavorecidas
são inocentes na escolha do estabelecimento escolar, os dados que estamos lidando nos
permitem acreditar que as mães das camadas populares possuem suas próprias ideias sobre
educação escolar. Em outras palavras, a passividade da classe trabalhadora apresentada pelo
estudo de Nogueira (1998) pode não ser condizente com as estratégias das famílias
pesquisadas. Constatamos que é possível que esse segmento faça opções tão elaboradas
quanto às da classe alta, salvando as proporções financeiras que implicam nessa escolha.
Escolheram uma escola que fornecia “material escolar”, “uniforme”, “assistência
odontológica” e que tinha um “bom estudo”.
As reconstruções indicam uma atenção das famílias dirigida ao oferecimento de
material escolar e uniforme, supostamente o que não era oferecido nas outras duas escolas
localizadas em Santa Cruz de Minas. Porém, vimos que eleger uma entre as escolas próximas
do local de residência pode ter mais razões do que aparenta à primeira vista, e apesar de ser
uma decisão prática, pode esconder outras motivações, como o interesse das mães em
colocarem seus filhos na “melhor escola da região”. Sendo assim, esses retratos apresentados
nos permite crer que nessas famílias houve um dinamismo na busca de informações por um
“melhor estabelecimento de ensino”.
Ao analisarmos o retrato sociológico de Silvana, observamos que essa família obteve
ajuda da rede de configuração familiar e social para conseguir uma vaga na Fundação
Bradesco. Nogueira e Nogueira (2006) explicam que, na percepção de Bourdieu, capital social
tem a ver com as diferentes formas de ganhos materiais com as quais os sujeitos podem se
beneficiar a partir de seus contatos sociais. Na trajetória escolar de Silvana, a vaga na
Fundação foi conquistada devido ao capital social da família. E para fazer valer os benefícios
advindos do capital social, não basta ter relações sociais em termos somente quantitativos. É
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preciso que os contatos sociais das pessoas tenham posição socioeconômica privilegiada, com
elevados capitais econômico, cultural, social e simbólico, conforme mostram Nogueira e
Nogueira (2006).
Os retratos nos apresentam que a relação dos cinco sujeitos com as diferentes formas
de saber foi sempre acompanhada da interação com professores e principalmente com os
amigos da turma. Observamos que, apesar de alguns terem seus professores preferidos em
termo de afeto “gostava muito do Hercy”, conforme disse Gelson, todos atribuíram a
importância da forma de relacionamento entre professor e aluno como uma característica
institucional. Aparentemente, os ex-alunos da Fundação Bradesco nos mostram uma relação
entre professor e aluno com enfoque na afetividade. É como Freire (1999, p.159) destacou
“ensinar exige querer bem aos educandos”. O autor destacou que o “querer bem” era uma
prática específica do ser humano. Era preciso ao professor o gosto pelo “querer bem”, assim
como não ter medo de expressar afetividade, pois a sua lida é com o ser humano e não com
coisas.
Gláucia comentou que a professora Maria Rodarte marcou sua vida. Dedicação,
atenção e a forma como ensinar nos pareciam ser elementos que influenciaram nesse
relacionamento que ela considerou tão fortemente marcante. Numa observação atenta aos
detalhes, percebemos também que eles comentaram sobre as características profissionais de
alguns professores, classificando-os como “bons”, como Maria Rodarte, Maria José e Neuza.
A interação com os outros alunos assumiu um papel predominante. E essa grande
marca apresentada por todos como positiva e importante, propiciou que os cinco sujeitos se
envolvessem de maneira mais intensa com os amigos. Amizade que foi levada para além dos
muros da escola e que perdura até os dias de hoje.
Um dos principais espaços de primeiro contato das pessoas com a quadrilha continua
acontecendo nas escolas. A Fundação Bradesco preserva a tradição de no mês de junho
realizar a festa junina e um dos maiores espetáculos apresentados é a quadrilha. Silvana,
Daiane, Gláucia, Gelson e Roberto foram unânimes ao dizerem que participavam da quadrilha
e dos desfiles cívicos. Gelson ainda comentou que participou da fanfarra da escola e que
sentia orgulho de fazer parte dela.
Estudar é, sem dúvidas, um excelente investimento para o futuro, mas nem sempre é a
prioridade para as pessoas que também precisam trabalhar. Dos cinco retratos sociológicos,
dois sujeitos demonstram ter conciliado as horas de trabalho com o estudo. Isso nos mostra
como o trabalho faz parte da biografia dos sujeitos das camadas populares. Além disso, os
retratos nos mostram que essa inserção laboral aconteceu como oportunidade para melhorar a
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vida dos sujeitos, assim como de suas famílias, salvo exceção o caso de Gláucia. Roberto e
Silvana se inseriram no mundo do trabalho e não foram proibidos pelos pais de conciliarem
trabalho com estudo. Todavia, Geralda, mãe de Gláucia, queria que a filha se ocupasse
exclusivamente com a escola. Na visão de Portes (2006, p.229):

Um trabalho de persuasão afetiva (que se torna efetivo), no sentido de se
continuar a escolaridade, diante de complexos momentos vivenciados no
decorrer da trajetória escolar e universitária: trabalho executado pelas
famílias no interior do lar, para que o filho não se renda diante da escola em
função de situações pessoais difíceis de serem vividas e de necessidades
materiais de difícil controle, que denominamos de questões paralelas. (...).
Por exemplo, a ausência do pai, por morte ou abandono do lar (...), coloca a
família em situação de instabilidade (...).

Notamos, aqui, todo um esforço da mãe para que a filha não exercesse o trabalho
remunerado antes de terminar o ensino básico. A mãe parecia ter receio de que a conciliação
entre trabalho e estudo prejudicasse Gláucia nos estudos. Geralda acreditava que poupando a
filha do trabalho, enquanto estudava, ela iria ser “alguém na vida”, conforme apresentado no
retrato sociológico. Com base na restrição que Geralda sofreu, ao qual retirou dela o espaço
de estudar, a mãe desejava para sua filha “uma vida melhor”, tanto na infância como na vida
futura. Para isso, mostrou-se preocupada em resguardar Gláucia do trabalho precoce e atribuiu
à escola um papel fundamental como via de acesso a uma “boa educação” e a um “futuro
próspero”. O fato de Geralda privar a filha do trabalho mostra que as famílias populares
priorizam a presença dos filhos na escola, já que ela parece ser uma das únicas possibilidades
de uma “vida melhor”. O fato de Gláucia frequentar a Fundação Bradesco sem precisar
trabalhar, foi em si significativo para sua mãe, que não teve a oportunidade de estudar.
O retrato sociológico de Gelson também reporta um pragmatismo de sua mãe em
relação ao futuro do filho, ao se preocupar com a sua inserção imediata no mundo do trabalho
após concluir os estudos na Fundação Bradesco. A título de observação, pensamos em duas
hipóteses: a primeira é o desconhecimento típico das famílias populares sobre o ensino
superior. Além disso, a atitude de Elza, mãe de Gelson, confirma o quanto os horizontes
escolares de sua família eram limitados. Na perspectiva de Nogueira (1991, p. 94), entre as
famílias dos meios populares, “no plano das trajetórias escolares e das perspectivas de futuro
escolar para sua progenitura, o projeto de uma carreira escolar longa é raramente feito”, e isso
aparece “como resultado de uma estimação subjetiva da exígua probabilidade objetiva de um
futuro escolar prolongado”.
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A outra hipótese é que Elza, até mesmo pelo seu pouco conhecimento sobre o ensino
superior, queria que o filho se ingressasse de imediato no mundo do trabalho após a conclusão
do Ensino Médio, o que é comum de acontecer nas camadas populares, pois os jovens sentem
necessidade de se inserir no mundo do trabalho para arcar com suas despesas e contribuir com
o orçamento familiar.
O que temos aqui são duas famílias que possuíam expectativas e estratégias que ora os
aproximavam, ora os distanciavam. A mãe de Gláucia privou a filha do trabalho precoce para
que ela não se desviasse dos estudos. Geralda não desejava que a filha iniciasse a fase do
trabalho antes de terminar o Ensino Médio e apostava na escolaridade para que a filha tivesse
um futuro mais promissor do que o seu. Já a mãe de Gelson apostava na conclusão do ensino
básico para que ele se inserisse de imediato no mundo do trabalho.
Esse interesse de Elza nos mostra que há 15 anos ainda estava intrincado nas famílias
populares a perspectiva da conclusão do Ensino Médio e, posteriormente, a entrada no mundo
do trabalho. E neste caso, essa perspectiva foi compartilhada pelo filho que analisou suas
possibilidades e percebeu que suas opções foram restringidas por uma realidade que envolvia
fatores econômicos, a posse de capital cultural e, principalmente, as expectativas familiares.
Silvana, Gláucia e Roberto, comentaram o desejo de colocar seus filhos na Fundação
Bradesco. Silvana, já com os filhos na idade escolar, não conseguiu vaga na instituição e
matriculou seu filho, Davi, no Colégio Militar e Lucas, em uma escola particular chamada
Enlace, que está localizada em São João del-Rei. Todavia ficou explícito que Silvana desejava
colocar o filho na Fundação por causa da melhora do ensino e da disciplina que a escola
exige; mesmo discurso apresentado por Roberto. Gláucia foi a única que enfatizou a questão
da disciplina da escola como a “salvadora”, a escola que colocará seu filho, Guilherme, “no
eixo”.
O valor que Gláucia atribuiu à escola pode ser explicado pela visão de que a Fundação
seja, talvez, a única escola que tem peso na formação do caráter e comportamento do filho.
Por conhecer como funciona a Fundação Bradesco, Gláucia demonstrou interesse em colocar
seu filho na escola pela formação que ela atribui ao quesito disciplina.
Gláucia é um exemplo típico de que não é critério para as classes populares a
performance do estabelecimento, medida por avaliação quando o assunto é a escolha do
estabelecimento escolar. Nesse caso, a formação pessoal do filho tem um peso mais
considerável. No entanto, como ela mesma afirma, suas primas estudaram na escola Amélia
Passos e possuem curso superior, ao contrário dela e de seus irmãos, comparação feita por ela
e exposta no retrato efetuado.

107

Em relação ao perfil cultural dos sujeitos, notamos que ele não é muito diferenciado.
Para aqueles que têm uma situação econômica mais baixa, como de Gláucia, o lazer é um
pouco restrito. Isso também foi observado na questão do capital físico. Para aqueles sujeitos
que têm uma condição financeira melhor, juntamente com seu cônjuge, as posses do capital
físico são mais acentuados.
O Ensino Médio é a ultima etapa da escolaridade dos jovens na escola e para muitos
um momento decisivo para o futuro profissional. Nesses três anos que completam o ciclo da
educação básica, os jovens vão sendo preparados para o ingresso na universidade e também
no mundo do trabalho. Não podemos desconsiderar nessa análise o fato desses cinco sujeitos
terem passado pela Fundação Bradesco e terem se inserido no mundo do trabalho. Esses cinco
sujeitos não ingressaram na universidade, porém a passagem deles pela Fundação Bradesco e
a conclusão do Ensino Médio proporcionaram a eles a inserção no mundo do trabalho. Os
sujeitos da pesquisa após concluírem o Ensino Médio não exerceram profissões que exigiam
qualificação, mas foi devido à obtenção do mínimo de escolaridade que eles conseguiram uma
profissão.
Apresentada uma explanação sobre os retratos dos ex-alunos da Fundação Bradesco
que possuem o Ensino Médio, abordaremos, no próximo capítulo, os retratos sociológicos de
cinco sujeitos que estiveram ou estão inseridos na universidade.

108

CAPÍTULO V
A CHEGADA AO TEMPLO
Otaíza Oliveira Romanelli (2007) expõe que o acesso ao Ensino Superior por
indivíduos pertencentes às classes populares foi por muito tempo, na história do Brasil,
negado. Até mesmo a elite brasileira era obrigada a ir para outros países se quisesse ingressar
nesse nível de ensino, uma vez que, durante três séculos, quando houve a dominação
portuguesa sobre o Brasil, não havia faculdades e universidades. Em 1808, com a vinda da
corte portuguesa para o Brasil, foram criados os primeiros cursos superiores na Colônia.
Segundo Romanelli (2007, p. 38), Portugal tinha como propósito exclusivo “proporcionar
educação para uma elite aristocrática e nobre de que se compunha a Corte”.
Em 1822, mesmo com a conquista da independência política do Brasil, não se
modificou o quadro da situação do ensino. Conforme a autora, o poder foi entregue, para a
elite brasileira, formada por proprietários de terras e de engenhos e letrados. E as novas
faculdades criadas na década de 1820, como as Faculdades de Direito, ainda que já existissem
os cursos de Medicina, Engenharia e Artes, que as antecederam, assumiram o papel de formar
os quadros superiores do Império, que comporiam o quadro geral da administração e da
política.
Todavia, Portes (2001) afirma que a ausência de estudantes pobres e negros no ensino
superior brasileiro não foi completa. Na visão do autor, a presença desses estudantes no
ensino superior “data desde a criação dos cursos jurídicos em 1827 e se acentua com a
instituição e a ampliação do aparato desse nível de ensino no século XX” (PORTES, 2001, p.
520). Ainda que o acesso de estudantes dos meios populares ao ensino superior tenha se dado
ao longo da história do Brasil, mesmo representando uma minoria nessa etapa de ensino,
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Portes (2011 p. 450) ressalta que “a permanência desse tipo de estudante, por outro lado, temse dado à revelia do Estado”. De acordo com Portes (2011, p. 320):
Para permanecer no sistema superior de ensino público de qualidade, o
estudante pobre desenvolve um conjunto significativo de estratégias,
pessoais e coletivas, materiais e simbólicas, pois ele não tem visibilidade no
interior dos cursos e é visto na figura de um acadêmico universal.

No decorrer dos anos, está acontecendo a ampliação de vagas no Ensino Superior, o
que possibilita maior acesso das camadas populares a esse nível de ensino. Tais ampliação e
democratização ocorreram principalmente, durante o governo do presidente Luís Inácio Lula
da Silva (2003-2010), com a criação de políticas públicas e a implementação de programas,
como o Programa Universidade para Todos (PROUNI) e o Programa de Apoio a Planos de
Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI).
Ocorreu, também, a implementação de ações afirmativas, as quais tornaram o acesso
às instituições de ensino superior mais democrático, como a Lei de Cotas26, 12.711,
sancionada em agosto de 2012, que determina a reserva de 50% das vagas das instituições
federais de ensino superior para estudantes das escolas públicas, considerando critérios como
raça, cor e condições socioeconômicas.
Acreditamos que a vida dos sujeitos é dinâmica, e não necessariamente linear. Sendo
assim, neste capítulo, apresentaremos o retrato sociológico de cinco sujeitos que nos
mostrarão como conseguiram chegar à universidade, construindo essa trajetória em um
“tempo próprio”, fundada em estratégias de acordo com as suas condições de vida. O primeiro
caso apresentado é o de Mariana. Esse caso nos mostrará que, muitas vezes, o sujeito chega ao
templo, mas, por diferentes razões, é impossibilitado de permanecer nele.

5.1- OS RETRATOS SOCIOLÓGICOS DOS ESTUDANTES COM ENSINO
SUPERIOR
5.1.1- Mariana: Fui para o Bradesco, porque lá é uma escola melhor, que dava material
escolar pra gente estudar.

Trazendo à tona a família materna da entrevistada, Mariana relatou que sua avó chama
Manuelina, era dona de casa e analfabeta. O avô materno de Mariana chamava José Reinaldo
e era pedreiro. Mariana teve um tio que faleceu com 11 anos de idade ficando apenas a mãe
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da entrevistada, Vilma, como filha do casal. Conforme relatado, a situação financeira da
família era precária.
A família paterna de Mariana é composta por um número maior de integrantes. Seu
avô, João Carlos, era pedreiro, e sua avó, Maria, era dona de casa. Mesmo com a situação
precária da família, dessa união, nasceram nove filhos, sendo que uma concluiu o curso
superior. Mariana falou pouco sobre a escolaridade dos tios, pois é um assunto que ela
desconhece por não ter sido discutido em casa, e afirmou que apenas uma tia, que é irmã de
caridade, tem o Ensino Superior. Em relação aos primos, Mariana informou que Cleide,
Claudir e Denise possuem curso superior, mas desconhece a escolaridade dos demais por não
ser “apegada” a eles.
A família de Mariana é constituída por cinco membros: pai, mãe e três filhos. Mariana
é a primeira na fratria. Sua mãe, Vilma, estudou até a 4ª série do primário e é dona de casa.
Seu pai, Gabriel, também estudou até a 4ª série do primário, e se aposentou como pedreiro.
Sua irmã, Joziane, é contadora, casada e trabalha em um cartório de São João del-Rei. O
irmão, Reinaldo, tem o Ensino Médio e é maestro na banda de música de Santa Cruz de
Minas.
Mariana relatou sobre as práticas de escrita existentes em sua casa. O interesse foi
saber como as práticas aconteciam e com que frequência. A primeira recordação mencionada
foi a troca de correspondência entre seus pais:
Escreviam cartas. Meu pai, quando eu era pequena, sempre trabalhou
viajando, e naquela época não tinha telefone. Meu pai mandava carta,
minha mãe respondia e eles se comunicavam por carta pra saber como que
estava. E até eu mesma, quando eu era pequena, escrevia pra minha tia,
essa que é irmã de caridade. Eu via minha mãe escrevendo e comecei a
escrever também. (Entrevista de campo, 05/02/2017).

Em relação às práticas de leitura, a informante contou que os pais nunca tiveram o
hábito de ler histórias para os filhos. A aquisição de revistinhas em quadrinhos ou livros
acontecia raramente devido ao preço e às condições econômicas da família. Até os dias de
hoje os pais demonstram ser pessoas que não se interessam por leitura. Priorizam as novelas e
os telejornais. Quanto à pouca leitura dos pais, eles leem apenas o jornal “Gazeta”, que é
distribuído semanalmente na cidade de São João del-Rei e Santa Cruz de Minas, sendo que
não é toda semana que o pai adquire o jornal. Lê, também, os jornais informativos de Nossa
Senhora Aparecida, que são entregues em casa mensalmente.
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Sobre a relação de sua mãe com a escola, Mariana afirmou que ela valorizava muito o
estudo. Vilma, sempre atenta, cuidadosa com as tarefas escolares e muito presente na escola,
era “figurinha” conhecida de todos os professores.
Quando conversamos sobre a ordem moral doméstica, Mariana relatou primeiramente
sobre a vigilância e o cuidado com os materiais escolares que a mãe tentou interiorizar na
informante. Mariana comentou que sua mãe fiscalizava seu material. A mãe verificava se os
cadernos e livros estavam encapados e se ficavam jogados pela casa. Os pais também exigiam
da filha respeito com os professores: Meus pais sempre falavam comigo pra eu respeitar os mais
velhos, sempre falavam pra eu respeitar os professores. Sempre! Minha mãe sempre pegava no meu
pé por causa de comportamento.

Acompanhada da ordem moral doméstica, temos ainda as formas como as famílias
impõem sua autoridade. Há famílias que utilizam sanções físicas e outras verbais. Mariana
relatou que os castigos não eram físicos: baseavam-se em cortar algumas regalias, como sair
para brincar na rua à noite e assistir à televisão: A minha mãe falava, falava muito quando a
gente ficava de castigo. Queria mostrar pra gente o que era certo e o que era errado.
A família de Mariana ficou sabendo da existência da Fundação Bradesco por residir
próximo à instituição. Mariana começou a cursar a 1ª série na Escola Estadual Amélia Passos,
pois Vilma ficou receosa de não conseguir uma vaga na Fundação Bradesco, já que esta
possuía uma grande demanda de alunos disputando por uma vaga. Mariana conseguiu uma
vaga na Fundação Bradesco, na 5ª série, pela influência do capital social 27de sua mãe, isto é,
após Vilma estreitar os laços de amizade com Dorinha, que era vice-diretora da escola.
Mariana comentou o motivo pelo qual foi matriculada na Fundação Bradesco:
Fui para o Bradesco, porque lá é uma escola melhor, que dava material
escolar pra gente estudar. Todo mundo falava bem da escola, do estudo do
Bradesco. Falavam que o estudo “era forte”, “era bom”. Era diferente das
outras escolas que tinham o estudo mais fraco. Isso aumentou o desejo da
minha mãe de me colocar na escola. Eu, particularmente, queria muito
estudar no Bradesco. Eu ficava fascinada com o tamanho da escola e com a
sua beleza. A minha entrada no Bradesco foi a melhor coisa que me
aconteceu. Eu tinha vontade de ir pra aula, eu queria ficar dentro da escola.

(Entrevista de campo, 05/02/2017).
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Sobre o capital social, Bourdieu (2010b, p. 67) o conceitua como: “o conjunto de recursos atuais ou
potenciais que estão ligados à posse de uma rede durável de relações mais ou menos institucionalizadas de
interconhecimento e de inter-reconhecimento ou, em outros termos, à vinculação a um grupo, como conjunto de
agentes que não somente são dotados de propriedades comuns (passíveis de serem percebidas pelo observador,
pelos outros ou por eles mesmos), mas também são unidos por ligações permanentes e úteis”.
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Mariana passou 12 anos inserida na Fundação Bradesco e comentou que o
relacionamento dela com os professores e amigos da turma sempre foi de respeito: Eu fiz
muitos amigos ali no Bradesco. Quando falo sobre amigos me refiro aos colegas e
professores. Nossa relação era boa, tinha respeito, cumplicidade. É muito bom quando revejo
meus amigos e os antigos professores.
Mariana comentou que sempre foi uma aluna participativa em sala de aula:
Eu gostava de participar das quadrilhas, de ir aos desfiles. Se tinha algum
evento na escola, eu estava lá fazendo parte. Dentro de sala de aula, eu
gostava muito de ler os textos em voz alta. Fazia as atividades também. Não
deixava de fazer. Conversava, mas fazia as atividades. Gostava muito de
fazer favor para os professores também. Nossa! Me deu saudades do
Bradesco! (Entrevista de campo, 05/02/2017).

Gráfico do Desempenho escolar de Mariana na Fundação Bradesco: 1996 a
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de
comparação
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Fundação
Bradesco

2002
Fonte: Histórico Escolar de Mariana Mercês de Carvalho, 1996 a 2002. Gráfico efetuado por
Gisele de Cássia Lopes, 2017.

O gráfico de Mariana nos mostra que nos anos iniciais do Ensino Fundamental suas
notas eram significativas. No Ensino Médio, suas notas recaíram. Isso pode ser justificado
porque Mariana começou a trabalhar em tempo integral, na loja Paris Modas.
Como o assunto versava sobre a Fundação Bradesco, Mariana recordou as regras que
existiam na escola:
A gente não podia atrasar, senão não entrava. Lá, parecia um quartel. Os
meninos não podiam usar brinco, a blusa era pra dentro da calça. Mulher
parecia que tinha que ser mais recatada. Não podia pisar na grama, tinha o
hino nacional, tínhamos que respeitar o hino nacional, hastear a bandeira.
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Se algum aluno fizesse alguma gracinha na hora do hino a direção xingava.
Não podia chupar bala nem mascar chiclete na sala. Tudo era muito
certinho na escola. Tudo! (Entrevista de campo, 05/02/2017).

Mariana mencionou os possíveis efeitos que a Fundação Bradesco produziu em sua
vida para além da sala de aula. Ela citou o receio de pisar na grama e o respeito ao ouvir o
hino nacional, ações que perduram até hoje e que eram cobradas pela Fundação Bradesco:
Se for pra pisar numa grama, assim... eu fico um pouco receosa, sabe? Lá,
no Bradesco, não podia. O hino nacional, por exemplo, até hoje, se eu
escutar o hino nacional, eu tenho aquele respeito por causa do Bradesco.
Tínhamos o momento do hasteamento da bandeira lá. Se não fosse a escola
quem ia ensinar pra gente o hino? (Entrevista de campo, 05/02/2017).

Mariana relatou que começou a trabalhar quando estava no 3º ano do Ensino Médio,
aos 17 anos, e teve o apoio dos pais para que ingressasse no mundo do trabalho. Seu primeiro
emprego foi como vendedora numa loja de roupas chamada Paris Modas. Trabalhava em
tempo integral e frequentava a escola à noite. Após pedir demissão, foi vendedora em uma
loja de calçados por um ano e meio. Trabalhou, também, como auxiliar de escritório médico,
na Santa Casa de Misericórdia, em São João del-Rei. Atualmente, trabalha como auxiliar de
compras no Supermercado Esquinão, em Santa Cruz de Minas.
Mariana, após concluir o Ensino Médio, fez dois anos de cursinho na rede Pitágoras. A
busca do cursinho como “o caminho que levará até a universidade” se fez presente na vida de
Mariana concomitantemente com o trabalho. A procura pelo curso preparatório para o
vestibular, motivada pelo desejo de ter acesso à universidade pública, apareceu como uma
preocupação com a complementação da formação escolar da entrevistada.
Mariana não soube informar com exatidão quantas vezes prestou vestibular, mas fez
uma média de cinco tentativas,- entre os cursos de Administração e Psicologia. Ela não foi
aprovada na universidade federal e prestou vestibular para estudar em uma instituição privada,
o Instituto de Ensino Superior Presidente Tancredo Neves, (IPTAN), no curso de
Administração. Mariana iniciou seus estudos em 2012 e evadiu do curso no 3° período.
Eu não consegui passar na Federal e eu queria estudar, queria fazer um
curso pra ocupar minha cabeça. Larguei o curso, porque a mensalidade
estava muito cara e não estava conseguindo conciliar o trabalho no
supermercado com os estudos. Meu pai também adoeceu. Ele foi internado
em Barbacena e na minha casa só tinha eu e meu irmão. Eu estava sem
cabeça pra estudar. Nesse mesmo tempo, meu serviço me propôs pra eu
trabalhar até a noite. Aí eu tive que escolher... parei de estudar, tranquei a
faculdade. Hoje, eu não tenho cabeça pra estudar, não. Acho que não volto
pra universidade. (Entrevista de campo, 05/02/2017).
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Mariana não mostrou interesse em voltar para a universidade, atitude que pode ser
atribuída, entre outros fatores, ao trabalho. Sobre o perfil cultural da entrevistada, Mariana
gosta de assistir a novela e, jornais, e de ouvir músicas sertanejas e pop rock. Nos finais de
semana, gosta de ir a barzinhos e shows. Teatro ela frequenta quando está sendo apresentada
uma peça de comédia. Não frequenta clubes e nem museus. Gosta de frequentar cinema, e não
tem o hábito de fazer viagens.
Sobre a posse de bens da entrevistada, Mariana não adquiriu a casa própria e ela
afirmou que mora com os pais e seu irmão, Reinaldo. É interessante observar a configuração
familiar na nossa sociedade contemporânea, na qual há o prolongamento da convivência
familiar pelos filhos, já adultos, na casa dos pais. Os filhos, após atingirem a maioridade e até
mesmo alguma independência financeira, permanecem vivendo na casa paterna. Muitos estão
acomodados nessa situação, e muitos pais também se adaptam a essa ocorrência e preferem
que essa condição se perpetue. Atualmente, as pessoas estão adiando a decisão do casamento
por anos e a situação de morar sozinho também. Muitos filhos preferem, mesmo com
condições econômicas favoráveis, morar na casa paterna, e assim, continuar a serem mantidos
parcialmente pelos pais, mesmo que o auxílio familiar se limite a fornecer moradia e
alimentação.
A situação financeira de Mariana ainda não lhe permitiu que conquistasse bens e, por
isso, relatou as posses de sua família. Mariana comentou que reside em casa própria e que o
imóvel possui oito cômodos. A família também possui uma casa de aluguel. Em relação à
posse de equipamentos, a família possui três televisões de 42” polegadas, micro-ondas, fogão,
rádio, máquina de lavar e geladeira. Mariana tem um celular Samsung J5. Ela possui um
computador com acesso à internet. A família possui um Gol 2014.
O segundo caso apresentado é o da ex-aluna Cláudia. Esse retrato nos mostrará as
influências que fizeram com que Cláudia criasse disposições para uma longevidade escolar.

5.1.2- Cláudia: Além dos conhecimentos, o Bradesco forma cidadãos!
Cláudia é natural de São João del-Rei. A respeito de sua origem social, sua avó
materna era Marieta, que estudou até a 2ª série do primário e era costureira. Seu avô, José, era
ex-combatente e estudou até a 3ª série do primário. Dessa união, nasceram seis filhos. Sua tia,
Alcione, formada em Filosofia, é a única que possui curso superior. Os demais tios possuem o
Ensino Médio. A situação financeira da família era confortável.
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A família paterna de Cláudia é composta por cinco pessoas. O avô é Pantanião, que
era pintor, e a avó, Elzira, era lavadeira. Ambos concluíram a 4ª série do primário. Sua tia,
Sandra, tem o Ensino Médio e José cursou até a 8ª série. Cláudia não soube falar da
escolaridade dos seus avós paternos. Nessa família, a situação financeira era precária.
A mãe de Cláudia é Aparecida, do lar, que cursou o magistério. Seu pai, Luis, é
padeiro, e tem o Ensino Médio. Cláudia tem duas irmãs. A mais velha, Cássia, faz doutorado
em Letras na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e a outra, Cíntia, faz Pedagogia
na UNINTER.
A partir dos relatos de Cláudia, podemos afirmar que a escolarização, especificamente
na família materna, veio se prolongando desde a segunda geração e não se perdeu nas
gerações seguintes. A conclusão de um curso superior pela sua tia Alcione, e sua mãe,
Aparecida, em 1975, é um fato que nos demonstra uma familiarização dessa família com a
instituição escolar. O fato de os filhos terem alcançado uma escolarização mais elevada, pode
ser explicado pela posse econômica da família. Os filhos se dedicarem exclusivamente aos
estudos, em 1975, como aconteceu no caso de Aparecida, é algo singular numa família, pois
muitos abandonavam a escola para ajudar na renda familiar, o que não aconteceu no caso
descrito. Isso confirma que a família tinha uma situação financeira confortável, como nos
assegurou Cláudia.
Cláudia relatou que a família morava em uma casa alugada, no bairro Matosinhos, em
São João del-Rei. Como Aparecida tinha se divorciado do marido e estava passando por
dificuldades financeiras, ganhou a casa de seu pai, em Santa Cruz de Minas.
Quando nos adentramos no primeiro parâmetro de Lahire, que são as práticas da
escrita nas famílias, Cláudia comentou que, devido ao fato de Aparecida ter feito magistério, a
mãe utilizava muito a escrita e era muito lúdica. Já o pai, não utilizava a escrita.
Minha mãe escrevia cartas, bilhetes e no caderno de receitas dela. A minha
mãe, no nosso aniversário, escrevia cartinhas pra gente, e isso acontece até
os dias de hoje. Ela também escrevia histórias pra ler pra gente. Ela era
muito lúdica, muito criativa. Minha mãe tinha uma ideia e escrevia histórias
pra gente. Ela dava o lápis na mão da gente, queria que a gente escrevesse
também. Isso ajudou muito. No entanto, nunca tive dificuldades na escola
pra me relacionar com a escrita. (Entrevista de campo, 15/06/2017).

Aqui, estamos diante de uma mãe que, devido à sua formação, suscitou na filha o
gosto pela escrita. E pelos relatos de Cláudia, o efeito dessa transmissão foi benéfico, pois ela
declarou ter se familiarizado bem com a escrita quando entrou na escola. Lahire (1997, p. 21)
enfatiza essa ideia:
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O fato de ver os pais lerem ou escreverem com ou sem dificuldades, de ver
os pais recorrerem cotidianamente, em sua vida familiar, à escrita de
determinado tipo pode desempenhar um papel importante do ponto de vista
do sentido que a criança vai dar ao texto escrito dentro do espaço escolar. Irá
associá-lo a uma experiência necessariamente dificultosa e até mesmo
dolorosa, ou, ao contrário, a um ato natural e, às vezes, até de prazer.

Aparecida também era leitora assídua. Lia as revistas e jornais que ganhava dos
vizinhos e alugava livros para ler para Cláudia. O pai não tinha esse interesse. Nos dizeres de
Cláudia: Só sabia trabalhar. Neste caso, o fato de a mãe ficar em casa cuidando dos afazeres
e da filha, foi algo positivo na vida de Cláudia, pois ela teve oportunidade de permanecer com
uma pessoa que lia bastante e que conseguiu criar nela o gosto pela leitura. Quando Cláudia
viu o pai sair de casa para trabalhar e sua mãe ficar, viu sair um pai que não gostava de ler.
Em contrapartida, herdou a presença de uma mãe interessada pelo mundo da leitura.
Cláudia comentou que sua mãe sempre gostou de receber os amigos em casa:
Minha mãe gostava e gosta até hoje de estar com a casa cheia. Fazer
alguma coisa pra receber os amigos, família. Gosta de fazer comida e estar
com as pessoas. Gosta de receber visita. Meu pai, como ele separou da
minha mãe, só sei que ele gostava de assistir televisão. Agora, eu não sei
mais falar sobre ele. Não tenho contato. (Entrevista de campo, 15/06/2017).

Cláudia afirmou que as conversas sobre o respeito com os professores eram bem
presentes em sua casa:
Acho que, pelo fato da minha mãe ter exercido a profissão por um tempo e
ela via como era, ela cobrava isso de mim. Conversava muito! Ela sabia
como era sofrer por causa de um desrespeito e até mesmo uma defesa
errônea do pai. Coisa que acontece muito. Minha mãe jamais chegaria na
escola me defendendo por uma coisa errada que eu fiz. Até isso, ela deixava
muito claro pra mim que nunca faria. Falava muito comigo sobre respeito,
já que eu fui a filha que mais deu trabalho (risos). Eu era bem bagunceira!
(Entrevista de campo, 15/06/2017).

Aparecida exigia da filha um bom comportamento na escola. Não podemos desprezar
o fato de que Aparecida já foi professora e isso influenciou nas exigências que eram cobradas
da filha. Portanto, essas cobranças poderiam ser também uma preocupação especificamente
escolar.
Aparecida, no início da escolarização da filha, era quem ajudava Cláudia a fazer os
deveres de casa e contribuía com seus conhecimentos. Porém, essa contribuição foi se
perdendo rapidamente. Vale ressaltar, que isso não aconteceu devido à distância que a filha
estava tomando em relação aos conhecimentos escolares da mãe, como já nos mostraram
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Portes (1993) e Romanelli (2010) em suas pesquisas, mas, sim, porque Aparecida queria criar
na filha um habitus escolar durável a fim de que ela gerisse a sua vida escolar com autonomia.
Minha mãe tinha uma formação assim: “Vou te ensinar pra eu não
precisar falar mais uma vez”. Ela não ficava vigiando sempre não. Isso
acabou rápido. Era aquele negócio: “Vou te ensinar como ser pra você
alcançar voo”. Outra coisa, minha mãe considerava fazer a tarefa algo
muito importante. Sempre mostrou isso pra mim dizendo que ao fazer a
tarefa eu ia ver minhas dúvidas e aumentar meus conhecimentos. E quanto
ao material escolar a mesma coisa, viu?! Mostrou como eu deveria cuidar
deles e, depois, isso também foi se acabando. E confesso que essa atitude da
minha mãe deu certo. (Entrevista de campo, 15/06/2017).
Na pesquisa realizada por Resende (2006), ela nos mostra um consenso por parte dos
pais em relação ao dever de casa. Em sua pesquisa, a autora apontou apenas uma mãe advinda
das camadas populares que assinalou que a responsabilidade da tarefa tinha que ser também
da escola. Ideia não compartilhada pela mãe de Cláudia, que fez questão de criar na filha uma
disposição para que ela tomasse a iniciativa de fazer as tarefas, prática que surtiu efeito.
Aparecida se importava em conhecer os amigos de Cláudia, que, segundo ela, eram
poucos.
Minha mãe fazia questão de conhecer meus amigos. E não só os amigos,
mas as famílias deles também. Minha mãe conquistava meus amigos pra
eles frequentarem minha casa. E deixava eles à vontade. Depois, ela ia
chegando até as famílias dos meus amigos. Esse jeito dela conquistou a
amizade de alguns pais. (Entrevista de campo, 15/06/2017).

A fala de Cláudia nos mostra uma tática de Aparecida, a qual foi muito eficaz para que
ela se aproximasse dos amigos da filha e, assim, pudesse conhecê-los melhor. E a frequência
dos amigos de Cláudia em sua casa, favorecia Aparecida na supervisão das amizades e nos
comportamentos da filha.
Cláudia relatou que sua mãe impunha sua autoridade utilizando castigos verbais: Era
muito difícil minha mãe bater, só quando eu aprontava muito. Então, levava uma chinelada e
pronto. Acho que na minha época era muito comum a mãe bater, não tinha nada de errado
nisso! Só que minha mãe não era de bater. A fala de Cláudia nos mostra que ela tem
consciência de que o sistema de sanções dos pais era mais voltado para o físico e que sua mãe
se diferenciava nesse quesito. Portes (1993) reforça a percepção da entrevistada ao mostrar
que a violência física fazia parte da educação dos filhos das camadas populares por ele
pesquisada. Os estudos mostram que os pais vivem em grandes cargas de tensões, como
conciliar rendimento precário às necessidades da família e que isso acaba por fazer explodir
um castigo físico contra o filho.
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Aparecida era uma pessoa assídua nas reuniões escolares. Quando sua situação
financeira ficou melhor, comprou livros infantis para a filha. Cláudia tinha que estudar nos
dias de avaliação: Na verdade eu estava sempre lendo, sempre estudando. Isso era algo forte
na minha casa. Não era de prestar atenção na aula. Então, eu pescava algo e ia procurar
sobre isso. Então, eu acabava estudando em casa, n/é?!
A entrada de Cláudia na Fundação Bradesco mostra uma luta constante de sua mãe
para que ela estudasse numa “boa escola”:
Eu estudava no Mateus Salomé. Minha mãe queria me colocar no Bradesco
pelo o que ela ouvia falar da escola pelas amigas. Ela ouvia falar que a
escola era “muito boa”, porque não tinha que se preocupar com uniforme.
Diziam que o estudo “era bom”. Então, todo ano eu lembro que minha mãe
tentava se aproximar de pessoas que pudessem ajudar conseguir uma vaga
na escola, já que não consegui de primeira. Ela foi batalhando, batalhando.
Então, ela fez amizade com uma moça que trabalhava na FUNREI, Marize,
e o irmão da diretora do Bradesco era reitor na FUNREI. Acho que era o
Rômulo. Então, conseguimos conversar com a diretora e ganhei a vaga.
(Entrevista de campo, 15/06/2017).

A existência de uma rede de relações que compreende dicas e, principalmente,
influência, parece que propiciou a Aparecida informações imprescindíveis sobre o
funcionamento da Fundação Bradesco. Além disso, o caso da família de Cláudia nos mostra
que a intervenção da mãe não se limitou apenas a criar disposição na filha para que ela
“caminhasse bem na escola”, mas, também, mostrou a preocupação de Aparecida em buscar
um melhor estabelecimento de ensino para a filha. Nessa família, a Fundação Bradesco
apareceu como “boa escola” no sentido de fornecer “material escolar” para os alunos e,
também, “pelo estudo”.
Cláudia, ao falar sobre seu percurso na Fundação Bradesco, comentou que sua vida na
escola foi permeada por participações nas atividades da escola; por situações de briga; por
leituras nas horas impróprias; de sua atuação nas aulas, principalmente, nas aulas de Educação
Física e Técnicas Agrícolas, e sobre suas amizades. Cláudia relatou um pouco sobre cada
situação.
Na 5ª série, quando Cláudia iniciou seus estudos na Fundação Bradesco, começou a se
interessar pelos eventos que eram propostos pela escola. Gostava de dançar quadrilha e ir aos
desfiles cívicos: Eu gostava de participar da quadrilha e dos desfiles. Eu me sentia bem
fazendo isso!
Cláudia comentou que não sentiu dificuldades nas disciplinas da escola e, por isso,
nunca ficou em recuperação. Acontecimento que vai de encontro ao que Nogueira (1991, p.
90) expõe, isto é, “que o itinerário escolar regular e normal (sem atrasos, reprovações,
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interrupção dos estudos) constitui em geral uma realidade apenas para os alunos provenientes
dos meios favorecidos”. Nos casos das famílias das camadas populares, a trajetória escolar
está mais propensa a ser marcada pelos pontos destacados por Nogueira. Só que no caso da
entrevistada, foi diferente.

Gráfico do Desempenho escolar de Cláudia na Fundação Bradesco: 1996 a 2002.
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Fonte: Histórico Escolar de Cláudia Elisa Amorim Santana. 1996 a 2002. Gráfico organizado
por Gisele de Cássia Lopes, 2017.

O gráfico nos confirma que o desempenho escolar de Cláudia na Fundação Bradesco
foi significativo. Da 5ª à 7ª série, Cláudia foi uma aluna excelente. As notas a partir da 8ª
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série, não ultrapassam a média ideal de comparação estabelecida por nós. Contudo, o seu
desempenho era significativo.
Cláudia, durante nossa conversa, relatou um fato isolado de sua passagem na
Fundação Bradesco:
Na 6ª série, já levei suspensão no Bradesco por causa de briga. Na verdade,
minha turminha fez de tudo para a Carla brigar com a Mariana. Elas já não
se davam bem e acabaram brigando mesmo por culpa nossa. Acabamos que
entramos na briga e batemos na Mariana. Foi uma suspensão coletiva.
(Entrevista de campo, 15/06/2017).

Mesmo vivendo esse episódio na escola, a experiência não pareceu ter sido traumática
para Cláudia. A informante declarou que não tinha medo de se envolver em outras brigas:
Eu não tinha medo e também não me envolvi em outras confusões. Na
verdade, eu não me importei de ter ganhado suspensão. O que me
incomodou mesmo foi a decepção da minha mãe. Ela disse, olhando nos
meus olhos, que não esperava isso de mim. Eu vi a decepção da minha mãe.
Eu, que sempre enchia de orgulho minha mãe, tinha feito uma coisa dessa.
Isso foi marcante. (Entrevista de campo, 15/06/2017).

É possível perceber em Cláudia um arrependimento por ter desapontado a mãe, pessoa
que a via com tanta estima. A reprovação de Aparecida teve mais efeito que a punição da
escola. Essas circunstâncias auxiliam-nos a entender que os laços estabelecidos entre mãe e
filha eram fortes e que Cláudia não queria desapontá-la.
Cláudia ressaltou que nem sempre estava atenta às aulas: Eu não era tímida e gostava
de dar palpite nas aulas, mas nem sempre isso acontecia. Eu ficava lendo os livros na hora
da aula. Se algum professor visse, ele me chamava atenção, pedia pra guardar. Cláudia
comentou que era muito participativa nas aulas de Educação Física. Gostava de jogar futebol,
vôlei e das aulas de natação. Cláudia relembrou sobre as aulas práticas de Técnicas Agrícolas
28

que eram oferecidas pela escola:
Não tem como esquecer aquela aula no Ensino Fundamental. Era uma aula
prática. Era uma aula que fazia você pensar antes de fazer alguma coisa
errada. Era uma educação que fazia você pensar. Na verdade, eles queriam
introjetar na gente as regras, e colocava isso pra ser como disciplina. No
primeiro dia que eu peguei os lixinhos espalhados na escola, eu detestei.
Morri de nojo! Depois disso, eu fui pra casa olhando o chão e vendo como
somos mal-educados, como jogamos lixo na rua e mudei até mesmo meu
comportamento no decorrer do tempo. E varrer o passeio da escola? Aquilo
era de propósito. Era pra despertar o senso de limpeza na sua casa, na
empresa que você fosse trabalhar. (Entrevista de campo, 15/06/2017).

28

Na disciplina de Técnicas Agrícolas, os alunos tinham aula prática. A turma era dividida em equipes e cada
aluno tinha uma função. Alguns varriam o passeio da escola, outros recolhiam os lixos e trabalhavam nas
plantações.
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Pela fala da entrevistada, observamos que Cláudia tem a percepção de que a aula
prática da Fundação Bradesco não era neutra e sim emaranhada de intenções formativas que a
entrevistada foi incorporando por causa de sua experiência na escola. Experiências que
influenciaram o comportamento de Cláudia não só na escola, mas em outros ambientes. O
fato de ter sido selecionada para recolher os lixos da escola teve um impacto positivo em
Cláudia, que começou a observar o comportamento da comunidade que circunda a escola. A
Fundação Bradesco conseguiu exercer um efeito comportamental na vida da ex-aluna.
Identificando essa realidade escolar, podemos pensar que a escola prime por uma educação
que, por meio dos conteúdos e das práticas vai fazendo os alunos incorporarem as regras que
supostamente vão levar para a sua trajetória de vida.
Quando a entrevistada falou sobre as amizades com os professores e amigos da turma,
ressaltou:
Minha relação com os professores era boa. Eu era bagunceira, mas isso não
interferiu na minha relação com eles. Conversava com eles, quando
precisava tirava alguma dúvida. Na escola, tinha professores inovadores,
como a Maria Rodarte, Maria José, Neuza. Aulas diferentes. Agora, em
relação às amizades, eu, na Fundação Bradesco, fiz amigos. Fiz amigos!
Amigos! Eu já tinha minha turminha. Conversava com a maioria do pessoal.
Estava sempre com meus amigos. Era aquela turminha... Paulo Vitor,
Vinícius, Daninha, Aritana, Carla. Era a turminha da pesada. Nossa relação
era ótima. Fazíamos trabalhos juntos, colávamos nas provas, dançávamos
quadrilha juntos. Na aula de Educação Física, estávamos sempre juntos.
Tenho amizade com eles até hoje. (Entrevista de campo, 15/06/2017).

O ambiente escolar possibilitou que Cláudia fizesse amigos, e isso é ilustrado em sua
fala quando ela enfatiza: Fiz amigos! Amigos! As amizades que Cláudia construiu foram
duradouras e extrapolaram o muro da escola. Exemplo disso é que ela comentou que a
amizade com eles permanece até os dias de hoje. Cláudia também ressaltou que, no Ensino
Médio, não participava das festas da escola: No Ensino Médio, eu parei de participar de
quadrilha. Desanimei. Eu também não tinha dificuldades na escola, gostava muito de fazer
Educação Física e fazia bagunça. Pra mim, era difícil até seguir as regras do Bradesco. E
Cláudia, ao falar sobre as regras da Fundação Bradesco, relembrou algumas:
Tínhamos hora pra chegar do recreio. Era blusa pra dentro da calça.
Cabelo dos meninos e meninas não podiam ser pintados. Esmalte muito
espalhafatoso também não podia. Chiclete não podia. Eles cortavam seu
nome do atendimento odontológico. Tênis impecável, meia do Bradesco. A
gente tinha lugar pra colocar caneca, prato da merenda. Não gostavam de
mesa suja. Orientavam a gente pra deixar a mesa limpa na hora da
merenda. Tudo na escola tinha que ser impecável. Ah, e não podia pisar na
grama. Eles faziam você voltar e te chamavam atenção mesmo. (Entrevista
de campo, 15/06/2017).
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Cláudia, ao relembrar sobre as regras da Fundação Bradesco, relatou um episódio que
ela atribui à sua passagem pela escola.
Por falar em pisar na grama, eu não acho isso certo e tenho certeza que isso
é obra do Bradesco. Ninguém nunca ensinou isso pra mim e eu carrego isso
comigo. Na faculdade que eu estudei, tem um lugar lindo, gramado, que os
alunos podiam ir pra lá estudar e eu custava a ir. Mesmo assim, quando eu
fazia, parecia que tinha um espírito regulador dizendo assim: Não faça!
(Entrevista de campo, 15/06/2017).

Parece-nos que a regra estabelecida na escola foi levada para a vida de Cláudia.
Tivemos, aqui, o efeito da escola em uma situação que poderia não ter sido lembrada, caso a
informante não sentisse que foi algo formador. A Fundação Bradesco tem suas regras
explícitas, que são formadoras. A escola parece ter um papel a ser realizado na construção de
valores, que é básico para a vida humana. Construção que pode ser lapidada pela socialização
na escola, uma “educação cidadã”, segundo Cláudia.
Mesmo com as exigências da Fundação Bradesco, Cláudia afirmou que sempre a viu
com um olhar positivo e que hoje sua admiração pela escola aumentou: Minha sobrinha e
prima estudam lá. Não tem como eu ver o Bradesco diferente. Além dos conhecimentos, ela
forma cidadãos! Vejo o eco da formação do Bradesco na minha sobrinha, na minha prima e
até em mim. É uma ótima escola!
Mais uma vez, a escola Fundação Bradesco é representada por Cláudia como aquela
instituição que “molda” os indivíduos por meio da disciplina, algo que é visto como positivo
pela fala da entrevistada. Pelo que nos foi exposto, Cláudia observou que a Fundação
Bradesco não se preocupava apenas com a formação “intelectual do educando”, mas também
com a sua “formação ética”. Uma formação que efetiva o papel do cidadão na sociedade.
Cláudia conceituou a escola como “ótima” justamente pelo fato de ela trabalhar com questões
disciplinares.
A entrevistada começou a trabalhar na 8ª série, como office girl29, no sindicato dos
trabalhadores do comércio. Trabalhava de manhã e estudava à tarde. Quando estava cursando
o 1º ano, do Ensino Médio, fez curso de elétrica, no SENAI, pela manhã, trabalhava à tarde e
estudava à noite. Após concluir os estudos, começou a trabalhar como auxiliar administrativo
no sindicato e, atualmente, trabalha como gerente financeiro em uma empresa.

29

Cláudia era responsável por fazer serviços de banco, atender telefone na empresa e entregar documentos nos
locais destinados.
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Cláudia fez cursinho vestibular por um ano, na rede Pitágoras, e conseguiu ser
aprovada no vestibular na 5ª tentativa:
Minha mãe conversava comigo pra eu fazer uma faculdade e eu fui tentar
entrar em uma. Como não fui aprovada na primeira tentativa, eu comecei a
sentir insegura, era como se eu não soubesse nada, não fosse capaz, sei lá.
Depois que fui aprovada, respirei fundo e pensei: Bom, cheguei no templo!

Cláudia comentou que escolheu a PUC, em Belo Horizonte, por ter se relacionado
com um funcionário da instituição e por recomendações dos amigos de trabalho, que
conceituaram a instituição como “a melhor da região”. Conseguiu cursar sua graduação pelo
PROUNI: Escolhi o curso de Ciências Contábeis não porque aquilo era minha vida, e, sim,
porque as pesquisas mostravam que a pessoa não ficava sem dinheiro nessa área. Rico não
ficava, mas sem dinheiro também não.
Cláudia se classificou como uma amante da leitura e possui uma biblioteca em casa.
Frequenta barzinhos e, restaurantes e vai a teatros. Não possui o hábito de viajar todo ano e
afirma que prefere ir a lugares que têm água e natureza, e, como exemplo, citou a cidade de
Carrancas.
A casa em que reside com a família é alugada. Possui cinco cômodos. A família tem
uma TV de 32” polegadas e TV a cabo. A família possui, também, um notebook, acesso à
internet, fogão, geladeira duplex, máquina de lavar roupas e um celular Moto G1. Ela e seu
marido possuem dois lotes. A família possui um Gol 2011 e uma moto Dafra, 50 cilindradas,
2012.
O próximo retrato sociológico será o de Flávia. Esse caso nos permitirá compreender
como a vida dos sujeitos é dinâmica e permeada de rupturas, escolhas e decisões.

5.1.3- Flávia: A escola é linda! Chama atenção. Eu me senti orgulhosa de estar fazendo parte
da escola mais bonita da nossa região!
A família materna de Flávia é composta por seis pessoas. Seu avô é Hélio, que
trabalhava como vendedor, e sua avó era Carmen, enfermeira. Seus avós e tios concluíram o
Ensino Médio.
A família paterna é composta por um número menor de pessoas. O avô, Amadeu, era
encarregado na fábrica de tecidos Sanjoanense e estudou até a 4ª série do primário. Sua avó,
Maria, era operária na mesma fábrica e concluiu o Ensino Médio. Seu tio estudou até a 4ª
série do primário.
A família nuclear de Flávia é composta por quatro pessoas. Sua mãe, Cacilda, era
cuidadora de idosos e concluiu o Ensino Médio. O pai, Márcio, metalúrgico, também concluiu
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o Ensino Médio. Flávia tem uma irmã chamada Carolina, que possui o Ensino Superior
incompleto.
Flávia nos contou que sua mãe utilizava muito a escrita em casa. Escrevia cartas para
seus familiares e, receitas, anotava os telefones em uma agenda e escrevia no calendário
alguns lembretes, como data de médico, reunião escolar ou festa. Os pais de Flávia se
interessavam pela leitura. Geralmente, o pai comprava jornais e os lia à noite juntamente com
a mãe, mas não transmitiram esse gosto para a filha.
Normalmente, era Cacilda que frequentava as reuniões escolares. Quando o pai estava
de férias, ele também comparecia. Cacilda ajudava a filha no dever de casa, e o pai quando
estava presente, também contribuía: A diferença entre meus pais é que minha mãe estava
sentada ao meu lado na hora de fazer a tarefa, meu pai estava lendo ou fazendo alguma outra
coisa, mas mostrava que estava à disposição pra ajudar. Era só chamar! As conversas sobre
o comportamento na escola não eram frequentes, pois segundo Flávia, a mãe sabia que ela
tinha bom comportamento: Ela chegou a conversar, sim. Depois, parou. Ela voltava no
assunto quando chegava das reuniões do Bradesco. Ela reforçava o que já tinha dito.
Os pais de Flávia conversavam com ela sobre as qualidades que seus amigos deveriam
ter:
Minha mãe falava que tinha que ser um amigo legal. Tinha que gostar da
escola, da família, e não gostar de fazer coisa errada, como beber e
responder mal o professor. E quanto aos castigos, não lembro de ter
apanhado dos meus pais. Era só uma conversa, um xingamento. (Entrevista

de campo, 20/06/2017).
Cacilda comprava materiais escolares para a filha utilizar na Fundação Bradesco:
Minha mãe comprava canetinha, canetas coloridas e cola pra mim. O que eu pedisse minha
mãe pra comprar, que fosse relacionado à escola, ela comprava.
Flávia iniciou os estudos na Fundação Bradesco no pré-escolar:
Minha mãe sempre quis que eu estudasse no Bradesco pelo o que a escola
oferecia, como material escolar, uniforme e até mesmo pelos estudos. Eu
também queria estudar lá. A escola é linda! Chama atenção. Eu me senti
orgulhosa de estar fazendo parte da escola mais bonita da nossa região.
Além disso, ela dava material escolar, uniforme, é organizada demais.
Pessoal lá exige disciplina, e a nossa comunidade aqui falava bem do estudo
da escola. Falavam que “era bom”. Não sei o porquê falavam isso, era o
que chegava nos ouvidos da minha mãe.(Entrevista de campo, 20/06/2017).

Flávia conseguiu a vaga na Fundação Bradesco na primeira tentativa:
Durante toda minha vida no Bradesco eu participei das coisas tanto no
Ensino Fundamental quanto no Ensino Médio. Participava do hasteamento
da bandeira, de teatros no pátio da escola, do desfile cívico. Já carreguei
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cartaz no dia do desfile. Isso era uma honra pra mim! A escola mais bonita,
mais bem organizada, mais elogiada, e eu fazia parte dela. Eu gostava de
participar! Os professores, como já sabiam desse meu interesse, me
convidavam pra participar das coisas. (Entrevista de campo, 20/06/2017).

Flávia se classificou como boa aluna por não ter oscilações em sua trajetória escolar e
por ter sido uma aluna participativa em sala:
Eu era boa aluna. Fazia tudo que os professores pediam. Seguia as regras
do Bradesco. Lia muito livros da escola e participava das aulas. Dava
minha contribuição. Eu era uma boa aluna! Os professores gostavam tanto
de mim que me pediam pra fazer favor pra eles fora de sala. Eu gostava de
todas as aulas, principalmente de Português, por causa dos teatros, leitura
de texto em voz alta. Fora que todas as nossas professoras de Português
foram boas, como Isalete, Maria José, Maria Rodarte. (Entrevista de campo,
20/06/2017).

Gráfico do Desempenho escolar de Flávia na Fundação Bradesco: 1992 a 2002.
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Fonte: Histórico Escolar de Flávia Isabela Chaves Machado, 1992 a 2002. Gráfico organizado
por Gisele de Cássia Lopes, 2017.
O desempenho de Flávia nos mostra que ela foi uma aluna excelente. Durante o
Ensino Fundamental, seu desempenho foi significativo. Na 8ª série, mesmo quando Flávia
deu início à sua vida profissional, seu desempenho era relevante. No Ensino Médio, Flávia foi
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uma aluna mediana, porém suas notas não eram ruins. Sua nota era bem acima da média
estabelecida pela Fundação Bradesco e bem próxima da média ideal estabelecida por nós.
A relação de Flávia com os amigos na Fundação Bradesco também foi algo
significativo para ela:
A melhor parte da minha infância e adolescência aconteceu na escola. Era
agradável estar no Bradesco. Eles nos tratavam muito bem. Eu também fiz
amigas no Bradesco. Conversava com todos, mas tinha aquelas que eram
amigas mesmo, as que eu considerava. E o engraçado é que eu fiz amizade
com pessoas parecidas comigo. Elas não eram bagunceiras, gostavam de
estudar, de participar das coisas. Era uma amizade saudável! Se for olhar,
era as amizades que minha mãe falava comigo que eu tinha que ter. E se me
perguntar, lembro até hoje o nome de todos os funcionários da escola, dos
amigos da turma e professores. Eu era feliz no Bradesco! (Entrevista de
campo, 20/06/2017).

Ao falar sobre a Fundação Bradesco, Flávia ressaltou as regras da escola:
A blusa do Bradesco tinha que ser pra dentro da calça. Não podia pisar na
grama. Não podia andar pela escola durante as aulas. Só entrava na escola
quem estivesse uniformizado. Se o aluno viesse com tênis diferente, era
chamado na sala da diretora, e eles ligavam para os pais. Os meninos
tinham que ter o cabelo cortado. Nada de menino de brinco, boné ou touca
na escola. Era uma escola muito exigente e isso era bom pra disciplinar os
alunos (risos). (Entrevista de campo, 25/05/2017).

Flávia afirmou que sua passagem pela Fundação Bradesco lhe proporcionou amizades
e também o aprendizado escolar básico:
Ali, eu fiz amigas que levei pra minha vida. Converso com elas até hoje,
saímos, nos encontramos. Acredito que a escola me deu uma base escolar
boa também. Sempre fui interessada, e isso pode ter ajudado, mas acho que
a base escolar que o Bradesco me deu foi boa. Tiro base por ensinar tarefa
meu filho. Eu sei o que ele está aprendendo e não tenho dificuldades pra
ensinar. Lembro de algumas coisas que vi na sala de aula até hoje (risos). É
uma escola boa! Levo um aprendizado pra minha vida também. Como ser,
como me comportar nos lugares, saber que existem regras na vida. Isso é
aprendizado do Bradesco. Lá, você não podia ser qualquer aluno e, sim, um
aluno disciplinado. Lá, você aprendia regras, a obedecer às regras. Você
leva isso pra vida. (Entrevista de campo, 20/06/2017).

Flávia almejava uma vaga para o filho, Gabriel, na Fundação Bradesco, e mencionou
as qualidades da escola que lhe chamam atenção:
Gostaria que meu filho estudasse lá, porque é perto da minha casa. Não só
por isso, mas, também, porque os estudos lá melhoraram muito. Eu me
informei sobre isso justamente pra colocar meu filho na escola. Conversei
com amigas que têm filhos no Bradesco e conhecidas minha que são ou
foram professoras lá pra saber sobre o ensino da escola. Elas me disseram
bem do ensino do Bradesco. Outra coisa é a estrutura. A ordem que tem lá,
as salas de aula muito bem equipadas, os laboratórios. A escola é excelente!
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Meu filho só não estudou lá, porque mudamos pra Juiz de Fora. (Entrevista
de campo, 20/06/2017).

Flávia é uma pessoa que teve muita diversidade profissional. Com 14 anos, começou a
trabalhar. Seu primeiro emprego foi como office girl, em um salão de cabeleireiro. Depois de
um ano e meio de serviços prestados nesse salão, começou a trabalhar como auxiliar de
dentista, em um consultório odontológico. Em 2002, quando concluiu o 3º ano do Ensino
Médio, trabalhou como atendente em uma farmácia. Já foi coordenadora de berçário, na
creche Celina Viegas, e, também, monitora educacional. Em 2015, começou a trabalhar como
correspondente da Caixa Econômica. Atualmente não está trabalhando.
Em 2008, Flávia iniciou seus estudos na UNINTER. O curso escolhido por ela foi
Pedagogia, pelo fato de ela já ter trabalhado em creche e ter se interessado pela profissão. O
curso foi interrompido devido ao fato de Flávia não conseguir conciliar trabalho, estudo,
família e os afazeres domésticos, que vieram juntamente com o casamento. Flávia se casou
em 2009, aos 24 anos. Ela afirmou que o casamento foi impulsionado por sua vontade e por
causa da gravidez. No entanto, não foi como ela desejava, por isso, são divorciados. Em
agosto de 2017, Flávia se casou com Leandro, graduado em veterinária, pela Fundação
Educacional Dom André Arcoverde (FAA), em Valença. O casal se mudou para Juiz de Fora,
em setembro e Flávia deu início ao curso de Odontologia, na Estácio de Sá.
Antes, eu trabalhava umas 12 horas por dia e não consegui terminar o curso
de Pedagogia. Era o trabalho e a família pra cuidar. Não dei conta. Larguei
o curso. Como agora eu não estou trabalhando, meu esposo me incentivou a
fazer uma graduação e escolhi Odontologia por eu me interessar por essa
área e por causa do retorno financeiro. E como não estou trabalhando,
consigo me dedicar aos estudos e à minha família. (Entrevista de campo,
20/06/2017).

Flávia nos afirmou que gosta de ler e viajar. Gosta de praticar esportes, como jogar
vôlei e caminhar. Frequenta cinema, barzinhos e shows. Vai ao restaurante uma vez por
semana com sua família.
Atualmente, Flávia está morando com a família em um apartamento alugado, de cinco
cômodos, em Juiz de Fora. A família possui três televisões de 40” polegadas. A família tem
geladeira duplex, fogão, micro-ondas e máquina de lavar. A família tem, também, um
notebook, um computador e acesso à internet. Flávia tem um celular Moto G3. A família tem
uma caminhonete S10, 2010. Eles possuem um lote em Rio das Flores, no Rio de Janeiro.
O caso apresentado aqui é o de Adriano. Esse retrato sociológico nos permitirá
observar a trajetória escolar de um Policial Militar que não apresentava o mínimo de interesse
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pelos estudos e, que, mesmo tentando burlar as regras da escola, reconhece que a formação do
seu caráter foi devido a sua passagem pela Fundação.
5.1.4- Adriano: A escola ajudou a formar o meu caráter, ser quem eu sou hoje.
O avô materno de Adriano é Antônio, músico do Exército, que concluiu a 4ª série do
primário. Sua avó, Neuza, era do lar. Adriano soube informar apenas a escolaridade do seu
tio, Antônio, que tem o Ensino Médio e é policial militar. Ele não tem conhecimento da
escolaridade dos outros dois tios. A situação da família era precária, segundo Adriano.
A avó materna é Celestina, do lar. Seu avô, Geraldo, trabalhava como chapeiro,
fazendo objetos de metal. Ambos possuíam a 4ª série do primário. Dos 20 filhos do casal, dez
estão vivos, e Adriano não soube falar sobre suas escolaridades. A situação da família era
precária.
A família de Adriano tem quatro pessoas. Seu pai, João Bosco, estudou até o Ensino
Médio e é policial militar. Sua mãe, Ana Lúcia, do lar, tem a 4ª série do primário. O irmão,
André, é policial militar e tem o Ensino Superior completo.
Adriano recordou que sua mãe fazia uma lista de compras e, escrevia receitas e cartas
para os familiares, e complementou: Minha mãe tem pouca escolaridade, mas escreve bem!
João Bosco e Ana Lúcia são leitores assíduos de revistas. Ana Lúcia gostava muito de
ler livros de romance. João Bosco lia outros gêneros de livros:
Meus pais liam livros e incentivava eu ler também. Ficava me chamando pra
sentar perto deles e ler as revistinhas. Eu nunca gostei muito de ler, acabava
não lendo ou lia pouco e deixava pra lá. Na minha casa, sempre tinha
revistinha em quadrinho da turma da Mônica e era justamente pra eu criar
o hábito de ler. (Entrevista de campo, 25/05/2017).

Os pais de Adriano conversavam e cobravam do filho um bom comportamento na
escola:
Como eu dava trabalho na escola, meus pais sempre falavam comigo pra eu
me comportar. Eu não gostava de estudar e fazia bagunça. Conversava
muito em sala de aula e meus pais eram chamados na escola sempre por
causa disso, por causa do meu comportamento. Meus pais sempre me davam
conselho, me incentivavam a estudar e eu não gostava. Falavam que era pra
eu estudar pra ser alguém na vida. (Entrevista de campo, 25/05/2017).

Adriano comentou que os castigos eram físicos, e isso perdurou até os dez anos de
idade. Os pais de Adriano eram presentes quando o assunto era tarefa escolar. Portanto, a
contribuição de seus pais foi até a 4ª série do Ensino Fundamental:
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Eu era bem preguiçoso. Meus pais ficavam ali me ensinando tarefa e eu com
preguiça de fazer, com sono. Depois, eles pararam de me ajudar. Na
adolescência, já não levava tarefa pronta pra escola. Chegava na escola e
copiava de alguém ou mostrava que não tinha feito mesmo. Era mais um
motivo pra reclamarem de mim nas reuniões da escola. (Entrevista de
campo, 25/05/2017).

Adriano relatou que sua entrada na Fundação Bradesco aconteceu no pré-escolar, com
sete anos:
No Bradesco não tinha vaga para a 1ª série. E, então, eu retroagi. Minha
mãe aceitou que eu estudasse o pré no Bradesco com sete anos pra
conseguir entrar na escola. Meu irmão já estudava na escola e eu queria
muito estudar lá também. Eu pedia minha mãe pra conseguir uma vaga lá
no Bradesco. Eu passava de frente a escola e achava a escola muito bonita,
tinha um parquinho que me chamava atenção, os alunos todos
uniformizados. E no Amélia Passos, onde eu estudava, não tinha nada
daquilo. Eu via meu irmão chegando em casa com lápis de cor, caderno com
o nome da escola. Aquilo me despertava atenção. Quando eu entrei na
escola, senti que meu sonho estava realizado. (Entrevista de campo,
25/05/2017).

Adriano comentou que, além do seu pedido insistente para que a mãe o colocasse na
Fundação Bradesco, esse desejo também era compartilhado por ela pelo suporte que a escola
oferecia aos alunos, fazendo referência aos “materiais escolares”.
Adriano comentou brevemente sobre sua vida na Fundação Bradesco:
Eu tenho boas recordações do Bradesco, embora eu não fui nenhum
exemplo de bom aluno. Eu dei um trabalho imenso para a Zélia, para os
professores, e até hoje eles me cumprimentam, conversam comigo. Eu
conversava muito com o Hercy, professor gente boa. A Maria Rodarte, de
Português, Maria José, de Inglês, e a Neuza, pegavam no meu pé, porque eu
era avacalhado, mas eram pessoas legais. Quando eu era novinho, até a 5ª
série, eu participava de quadrilha, e depois perdi o interesse. Lembro que o
Bradesco oferecia curso de datilografia, informática e eu não fiz nenhum.
Minha vida no Bradesco se resume a bagunça. Agora, amigos, eu fiz no
Bradesco. Tenho contato com eles até hoje. Nossa relação era muito boa.
Brincávamos na hora do recreio. Olhávamos as meninas das outras turmas.
Fiz amigos legais ali. (Entrevista de campo, 25/02/2017).

Gráfico do Desempenho escolar de Adriano na Fundação Bradesco: 1992 a 2002.

130

Média ideal
de
comparação
Média da
Fundação
Bradesco

Fonte: Histórico Escolar de Adriano Ramos de Assunção, 1992 a 2002. Gráfico organizado
por Gisele de Cássia Lopes, 2017.
O desempenho escolar de Adriano nos mostra um aluno regular em toda a sua
trajetória escolar. O gráfico confirma a sua falta de interesse pela escola, já mencionada
anteriormente. Adriano era aprovado com notas um pouco acima da média estipulada pela
Fundação Bradesco. No 3º ano, conforme apresentado, Adriano não conseguiu alcançar os 6,0
pontos, sendo reprovado, ano que ele afirmou ter perdido totalmente o interesse pelos estudos.
Adriano comentou algumas regras existentes na Fundação Bradesco:
Eu gostava de usar brinco e isso não podia na escola. Meninos não podiam
usar barba. Eu já fui para o banheiro da escola fazer barba se eu quisesse
continuar dentro da escola naquele dia. Eles pegavam mesmo no pé. Tudo
lá, você tinha que pedir permissão pra fazer. Ir ao banheiro, ir beber água,
comportar na hora do intervalo das aulas. Por mais resistente que eu era em
seguir as regras do Bradesco, eu acho que ficou incutido um pouco das
regras da escola em mim, como o fato de ouvir não, ter limite. Mesmo
ultrapassando, eu tinha limite. A escola me ajudou a formar o caráter, ser
quem eu sou hoje. Não tem como estudar no Bradesco e dizer que você não
tirou um aprendizado da escola. (Entrevista de campo, 25/05/2017).

A trajetória escolar de Adriano até o 2º ano, do Ensino Médio, não comportou
oscilações. No 3º ano, Adriano foi reprovado e justificou sua reprovação devido sua
dificuldade nas matérias de exatas e à falta de comprometimento com a escola: Eu sempre
ficava com a nota em cima do muro, perto da média, e, no 3º ano, o meu interesse pela escola
diminuiu ainda mais. Comecei a sair, ir pra baile, ficar com as mocinhas e eu perdi o
interesse mesmo pela escola.
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Adriano saiu da Fundação Bradesco após ser reprovado e ficou sem estudar por um
ano: Meus pais tentaram me incentivar pra eu voltar a estudar, conversaram comigo, mas eu
não queria e comecei a trabalhar. O primeiro emprego de Adriano foi na UFSJ, no campus
Santo Antônio, no xerox. Adriano concluiu o 3º ano na Escola Estadual Amélia Passos, após
se interessar em fazer o concurso da Polícia Militar.
Na verdade, meu irmão começou a tentar o concurso, e isso fez com que eu
me interessasse também. Foi nessa hora que eu vi que eu não sabia nada.
Sabia o básico, ler, escrever e contar. Agora, algo de Português,
Matemática, Geografia, eu não sabia nada. E o Bradesco era excepcional,
nada de ruim, eu que não gostava de estudar mesmo. Eu era muito
bagunceiro. A culpa de não ter uma base escolar é minha. No entanto, você
está fazendo mestrado e eu demorei até pra formar o 3º ano. Hoje, eu teria
feito diferente. (Entrevista de campo, 25/05/2017).

Atualmente, Adriano está no 10º período do curso de Direito, no IPTAN, e comentou
que escolheu o curso devido à sua profissão, Policial Militar. Adriano afirmou que o curso de
Direito lhe possibilitará ter mais conhecimento na sua área de trabalho e, posteriormente,
fazer curso para oficial.
Adriano não gosta de ler, frequenta academia e viaja uma vez por ano. Vai com a
esposa, Amanda, a restaurantes todos os domingos e ao cinema quando está sendo exibido
filme de ação.
A casa de Adriano é própria e possui nove cômodos. A família tem uma TV de 40”
polegadas e TV a cabo. A família possui rádio, notebook, um computador e acesso à internet.
A família possui, também, geladeira duplex, fogão e micro-ondas. Adriano tem um celular LG
K10 e possui um Gol 2009.
Para fecharmos o capítulo, apresentaremos o retrato sociológico de Elton. Aqui,
teremos a oportunidade de verificar se a Fundação Bradesco contribuiu para criar em Elton
disposições para que ele chegasse ao doutorado. Dentre todos os candidatos, ele é aquele que
tem ido mais longe, em termos escolares.
5.1.5- Elton: Particularmente, eu gostei de ter entrado na escola por ela ser a mais bonita
aqui perto de casa.
Elton é filho e neto de produtores rurais. Os avós maternos, Isaltina e José Sebastião,
estudaram até a 4ª série do primário. Como meio de subsistência e também para venda, eles
plantavam milho, feijão e arroz. Dessa união, nasceram nove filhos e todos possuem a 4ª série
do primário.
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Sua família paterna já é composta por um número maior de pessoas. Sua avó, Maria e
seu avô, José, estudaram até a 4ª série do primário. Maria e José Pedro tiveram 12 filhos e
todos eles estudaram até a 4ª série do primário. A família plantava milho, arroz, feijão e café
para venda. Vendiam, também, ovos e leite. Para complementar a renda, ainda criavam porcos
para vender.
A família de Elton é constituída por seis pessoas. Sua mãe, Ilda, é do lar e, possui a 4ª
série do primário. Seu pai, Nivaldo, é aposentado, tem a 4ª série do primário e sempre
trabalhou como produtor rural. Nivaldo criava gados e vendia leite para os moradores da
cidade de Santa Cruz de Minas. Conseguiu adquirir lotes na cidade na base de troca e venda
de animais. Elton tem três irmãos. Evaldo, que tem o Ensino Médio, Márcia que é graduada
em Enfermagem, pelo IPTAN, e Tânia, graduada em Psicologia, pela antiga FUNREI. Seis
primos de Elton têm o Ensino Médio e apenas dois possuem o Ensino Superior.
Elton relatou que os pais viveram sem utilizar a escrita em casa e também não
recorriam a cálculo para se organizarem financeiramente. A presença de leitura na família era
nula. O entretenimento deles eram a TV e o rádio.
A mãe e os irmãos eram responsáveis por ensinar a tarefa escolar a Elton. Quando não
acontecia essa ajuda por parte deles, Elton não deixava de fazer as tarefas. A família sempre
cobrou um bom comportamento de Elton na escola e exigia que ele respeitasse os professores.
Elton confessou que fazia “bagunça” na escola, mas nada que ultrapassasse o respeito para
com os docentes. Sua mãe, Ilda, conversava com ele sobre seu comportamento em sala, e não
sobre o que ele estava aprendendo.
Era Ilda quem frequentava as reuniões. Já em relação às amizades do filho, os pais
atuavam juntos. Como o pai era rígido, Elton evitava chegar tarde da rua. Elton afirmou que
ficou de castigo poucas vezes e dificilmente acontecia um castigo físico: O castigo era mais
um puxão de orelha (risos).
Elton começou seu percurso escolar na Fundação Bradesco no pré-escolar, com seis
anos de idade. Sua entrada na escola foi devido ela oferecer “material escolar” e “uniforme”:
Eu consegui a vaga de primeira. Minha mãe foi lá e fez minha inscrição.
Depois, eu tive a visita domiciliar da diretora da escola. Como meus pais
estavam começando a vida, a vaga veio na hora certa. Era aquele negócio, é
uma escola boa que vai ajudar a criar meu filho, já que dava uniforme e
material. Eu gostei de ter entrado na escola por ela ser a mais bonita aqui
perto de casa. (Entrevista de campo, 21/06/2017).

Elton relatou que no pré-escolar gostava quando a professora contava histórias e
levava os alunos ao parquinho da escola. Nas primeiras séries do Ensino Fundamental,
alugava os livros infantis na biblioteca. Era um aluno muito comunicativo e participativo
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dentro de sala de aula. A disciplina de que sempre gostou foi Matemática. Participou dos
desfiles cívicos até a 8ª série. Depois, perdeu o interesse. Em relação às festas juninas, Elton
foi mais participativo. Participou até concluir o Ensino Médio. Elton comentou que não teve
dificuldades nas matérias nos dois primeiros anos do Ensino Médio e afirmou que suas notas
foram as melhores por ter estudado em duas escolas:
Como forma de me tirar da rua, meus pais me matricularam no Garcia
também. Eu fiz o 1º e 2º ano no Bradesco e no Garcia.30 Estudava no
Bradesco à noite e no Garcia pela manhã. Eu saí do Garcia porque eles
começaram a cobrar o meu histórico e eu não tinha, porque ainda era aluno
do Bradesco. Comparando as duas escolas, vejo que o Bradesco, em termos
de disciplina, é bem melhor. Sem comparação! Agora, em relação aos
estudos, o Garcia aprofundava mais na explicação dos conteúdos, por
exemplo, em Matemática. E outra coisa, eu aprendia primeiro lá no Garcia
e depois que eu ia aprender no Bradesco. (Entrevista de campo,
21/06/2017).

Gráfico do Desempenho escolar de Elton na Fundação Bradesco: 1992 a 2002.
Média ideal
de
comparação

Média da
Fundação
Bradesco

Fonte: Histórico Escolar de Elton Silva Resende. 1992 a 2002. Gráfico organizado por Gisele
de Cássia Lopes, 2017.
Elton teve um desempenho ótimo no Ensino Fundamental, principalmente, até a 6ª
série. Nos dois últimos anos do Ensino Fundamental, suas notas caíram, porém não eram
ruins. Suas notas no Ensino Médio não confirmam o que ele mencionou na entrevista ao dizer

30

Escola Estadual Garcia de Lima fica localizada em São João del-Rei.
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que seu desempenho foi melhor por ele ter estudado em duas escolas. Elton, no Ensino
Médio, teve o menor desempenho em sua trajetória escolar, particularmente no 1º ano.
Estudar em duas escolas de acordo com o gráfico efetuado com as notas da Fundação, não
teve efeito na vida de Elton para que ele tivesse um melhor desempenho.
A relação com os amigos da turma e com os professores foi dita por ele como
“maravilhosa”, por isso afirmou sentir saudades:
Eu era bagunceiro, só que eu não desrespeitava professor. Mesmo eu sendo
bagunceiro, os professores gostavam de mim. Eu conversava muito, só que
eu fazia todas as atividades. Eu conversava com todos os professores. Com
os amigos também. Nossa amizade era de jogar bola junto na aula de
Educação Física, ir pra casa junto. Eu fiz amigos ali na escola! Não é
qualquer amigo, são os amigos do Bradesco. (Entrevista de campo,

21/06/2017).
Elton comentou sobre suas lembranças da Fundação Bradesco e destacou algumas
regras da escola, como “a pontualidade nos horários”, “a blusa para dentro da calça”, “os
cabelos dos meninos bem cortados” e o “uniforme limpo”:
Eu passei 12 anos na escola e acho que a escola interferiu até na minha
personalidade, quem eu sou e como eu sou. Não só a escola, mas o convívio
com os amigos também, mas acho que o Bradesco teve um peso maior. Uma
coisa que eu sou é pontual. Pode ser que isso seja aprendizado do Bradesco.
(Entrevista de campo, 21/06/2017).

Elton começou a trabalhar no frigorífico quando estava cursando o 3º ano do Ensino
Médio. Após concluir os estudos, trabalhou na Aquarilândia, foi ajudante de pedreiro e,
novamente, trabalhou no frigorífico:
Eu não pensava em fazer uma graduação e acabei entrando na universidade
em 2010 para o curso de Zootecnia. Passei de primeira. Escolhi esse curso,
porque faz parte da minha vida. Sou filho de pessoas que lidavam com
gados, animais de uma forma geral. Meus pais, até mesmo pela formação
deles, não falavam comigo sobre faculdade. Foi a família da minha esposa
que falou que eu tinha que estudar. Como eu gostava de animais, eu fiz o
curso de Zootecnia. (Entrevista de campo, 21/06/2017).

Elton se casou em 2009, com Tamara, graduada em Engenharia Civil, que atualmente
está cursando mestrado em Modelagem Ocupacional, na Universidade Federal de Juiz de Fora
(UFJF). Ele começou o curso de Zootecnia, na UFSJ, em 2010 e terminou em 2013. Escolheu
a referida instituição por ser perto da cidade onde mora. Após concluir a graduação, Elton foi
aprovado no mestrado, em Zootecnia, na Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e
Mucuri (UFVJM). Ele relacionou a sua entrada no mestrado com a crise financeira que o país
está vivendo atualmente: Senão fosse essa crise, eu acho que nem tinha feito mestrado. Fiz o
mestrado porque é uma garantia que vou receber durante dois anos. Em 2017, Elton foi
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aprovado no doutorado em Zootecnia, na Universidade de Viçosa (UFV), e vai começar o
curso em março de 2018.
Como vimos, se, no gráfico construído não se pode ver os efeitos de se ter cursado
duas escolas, a trajetória escolar de Elton foi, segundo Nogueira (2010, p. 129) “Rápida como
uma flecha”, pois, galgou todos os postos possíveis de forma regular, dentro do tempo
esperado e com resultados que permitem a ele efetuar estudos longos.
Elton relatou que gosta de estudar e seu interesse por leitura é apenas por materiais
que são da sua área de formação. Viaja com a esposa uma vez por ano. Gosta de frequentar
teatro para assistir a peças de comédia. Vai a restaurante e barzinhos duas vezes ao mês.
Elton e a esposa têm uma casa de cinco cômodos. A família possui uma TV de 42”
polegadas e tem TV a cabo. A família possui fogão, micro-ondas, geladeira duplex, rádio,
máquina de lavar, notebook e acesso à internet. Elton tem um celular LG K10 e uma moto
Fazer 2008.
No texto que segue, faremos a análise dos retratos sociológicos dos sujeitos,
destacando os pontos que podem nos fornecer pistas para entendermos o efeito da Fundação
Bradesco na vida deles.

5.2- ANÁLISE DOS RETRATOS SOCIOLÓGICOS DOS ESTUDANTES COM
NÍVEL SUPERIOR

A figura do pai como único provedor financeiro da família caracteriza as famílias de
Adriano e Elton. Na minha família, na de Cláudia e Flávia as mães exerciam trabalho
remunerado.
Uma das constatações iniciais ao analisarmos o material empírico, foi a confirmação
da baixa escolaridade por parte da segunda e terceira gerações da minha família, de Mariana e
Elton. Seus avós maternos e paternos estudaram até a 4ª série do primário. Nas famílias de
Adriano, Flávia e Cláudia, a situação já se difere. Os avós são pessoas pouco escolarizadas.
No entanto, os pais possuem o Ensino Médio.
Depois de repetidas leituras dos retratos sociológicos, apresentamos algumas
“aproximações” nas falas das mães sobre as estratégias educativas familiares desses grupos, o
que Zago (1994) classifica de “análise horizontal” e, concomitante a este processo, buscamos
identificar e aprofundar os casos particulares, o que, para esta mesma autora, é denominada de
“análise vertical”. Cabe, informar, que propomos a relação entre ambas as análises durante
todo o processo analítico deste item.

136

Considerando que a família é a primeira intercessora entre o homem e a cultura,
observamos que, na família de Cláudia, o hábito da mãe de gostar de ler foi transmitido para a
filha. Aparecida lia para Cláudia e estava disposta a transmitir-lhe o gosto pela leitura. Nos
retratos sociológicos de Adriano e Flávia, há a presença de pais que leem. Todavia, eles não
despertaram esse gosto nos filhos e não foram vistos como referências de leitores. Para que o
sujeito herde o gosto pela leitura, é necessária uma interação efetiva. Os retratos sociológicos
nos mostram que não basta a mãe ser uma leitora assídua ou detentora de um capital cultural.
É preciso que ela esteja disponível, de forma a possibilitar as adequadas condições para que o
capital possa ser herdado.
Cláudia foi enfática ao dizer que a mãe também a estimulava a escrever. Atitudes
como a de Aparecida vêm contribuir para que tenhamos cautela ao afirmar a inexistência de
experiências de leitura e escrita nas camadas populares. Entendemos que a leitura e a escrita
são práticas sociais e não estão necessariamente restritas aos muros da escola. O caso de
Cláudia nos permite comentar que existem práticas de leitura e escrita entre os grupos
populares, como a circulação de uma diversidade de textos como os livros de histórias e as
produções escritas feitas por Aparecida. E parece que Cláudia herdou de sua mãe o gosto pela
escrita, tanto é que comentou não ter sentido dificuldades quando começou a estudar.
Os retratos sociológicos nos mostram, também, que mesmo com ausência de capital
cultural, foi criado, no interior dessas famílias, um lugar simbólico de grande importância no
mundo escolar. E essas ações são demonstradas nas atitudes dos pais, tais como, as mães
frequentarem as reuniões escolares, conversar com os filhos sobre o respeito com os
professores e a ajuda na realização das tarefas. O fato de os pais terem baixa escolaridade, e
ainda assim serem capazes de atribuir valor ao esforço e à dedicação dos filhos aos estudos,
faz-nos corroborar Lahire (1997, p. 344-345), quando diz:
Famílias fracamente dotadas de capital escolar ou que não o possuem de
forma alguma (caso de pais analfabetos) podem, no entanto, muito bem,
através do diálogo ou através da reorganização dos papéis domésticos,
atribuir um lugar simbólico ou um lugar efetivo ao "escolar" ou à "criança
letrada" no seio da configuração familiar" ... é preferível ter pais sem capital
escolar a ter pais que tenham sofrido na escola e que dela conservem
angústias, vergonhas, complexos, remorsos, traumas ou bloqueios. Na
incapacidade de ajudar os filhos, os pais sem capital escolar também não
tendem a comunicar-lhes uma relação dolorosa com a escola e com a escrita.

No que concerne à ajuda no dever de casa, observamos que todas as mães se
importavam que os filhos fizessem a tarefa escolar. No caso de Cláudia, vimos que a mãe
queria criar na filha uma autonomia a fim de que ela fosse capaz de realizar as tarefas,
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independentemente do seu auxílio. Paixão (2006) comentou que a tarefa escolar integra as
relações família e escola, e que a tarefa é utilizada para reforçar a aprendizagem dos
conhecimentos vistos na escola. Os retratos sociológicos revelaram que, para os pais, o dever
de casa consiste numa atividade promotora de treinamento e retenção daquilo que o aluno
aprendeu na escola.
Adriano comentou que seus pais acompanharam a realização da tarefa escolar até a 4ª
série do Ensino Fundamental, e depois isso se perdeu. Vale lembrar que o fato de os pais não
participarem e não acompanharem a vida escolar dos filhos não significa que eles sejam
omissos e não se preocupem com o futuro deles. Este fenômeno, chamado por Lahire (1997
apud. PORTES, 2010, p. 79) de “mito da omissão parental”, é reproduzido por professores
que, sem analisar os arranjos familiares e prestando atenção pura e simplesmente no
desempenho e no comportamento dos alunos dentro da escola, consideram os pais indiferentes
e negligentes com eles. É importante mencionarmos também que os pais deixam de exercer
uma influência sobre os filhos a partir de determinada série, pois a escolaridade que a família
possui já não é suficiente para ajudar nas tarefas escolares. Portanto, percebemos que os pais
estavam constantemente interessados na vida escolar dos filhos e sempre dispostos a atendêlos em suas necessidades.
De modo geral, os retratos sociológicos dos seis sujeitos nos mostram que os pais
participaram da escolarização dos filhos de modo diferenciado, ainda que nem sempre
facilmente visível. Como vimos, os pais demonstravam interesse na realização das tarefas
escolares, frequentavam as reuniões e, no caso de Flávia, compravam materiais relacionados
ao universo escolar. Foi observado também que todos os pais buscaram uma vaga na
Fundação Bradesco por ela oferecer “material escolar” e “uniforme” aos alunos. Nos casos de
Mariana, Flávia e Cláudia, foi também mencionada a questão da “qualidade do ensino” que a
escola oferecia. A ausência de capital escolar mais elevado por parte dos pais, não os impediu
de procurarem por uma escola “bem conceituada” na região.
Embora tenhamos mantido uma concentração específica no porquê as mães
almejavam matricular os filhos na Fundação Bradesco, podemos reconhecer também que,
além de mim, Mariana, Adriano, Cláudia, Elton e Flávia também desejavam fazer parte do
corpo discente da escola. Identificamos, ainda, o interesse desses sujeitos de estudarem na
Fundação Bradesco por ser uma instituição “bonita”, que tinha “parquinho” e fornecia
“material escolar”.
Outro ponto percebido nos retratos sociológicos é a questão da ordem moral doméstica
nessas famílias, como o cuidado dos pais em orientar e até impedir que os filhos se
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relacionassem com os colegas da rua e com pessoas que poderiam ser má influência.
Aparecida fazia questão de conhecer os amigos de Cláudia e tê-los em sua casa. Cacilda
comentava com Flávia as qualidades ideais que um bom amigo deveria ter para fazer parte do
círculo de amizades da filha. Tudo indica que esse "confinamento familiar" acabou sendo
incorporado pela Flávia, uma vez que ela apontou na entrevista que os amigos da escola
tinham os gostos “parecidos” com os dela.
Entendemos que a ordem moral doméstica, em relação à vida escolar dos filhos,
acontece, às vezes, mediante sanções, quando as notas não vão bem, ou quando os
comportamentos "escolares" exigem uma atenção maior, e, indiretamente, no caso em pauta,
como controle das amizades e, das saídas noturnas e como “corretivo” de uma
insubordinação. Segundo Lahire (1997, p.25), "os pais podem, igualmente, controlar as
situações de socialização nas quais estão colocados os filhos, para evitar que não
degringolem".
Identificamos, ainda, que uma das formas de agir em prol do sucesso escolar dos filhos
são as “conversas” nas quais essas mães tentam conscientizar os filhos da importância de
estudar. Podemos detectar, nos retratos sociológicos, que essa é uma estratégia comum, e,
talvez, a mais acessível a todos os grupos familiares.
Em cinco, das seis famílias, identificamos os estudantes já conciliando trabalho com
estudo. Vimos que, na minha vida, de Mariana, Cláudia, Flávia e Elton, o trabalho foi um
forte “concorrente” da escola, pois identificamos o desejo e a necessidade dos adolescentes
em estarem inseridos no mundo do trabalho. Essa inserção pode garantir aos adolescentes sua
subsistência financeira e implicar, ainda, aumento da renda familiar. O caso de Adriano já se
difere desses sujeitos e isso pode ser atribuído à situação econômica da família, o que fez com
que ele adiasse a entrada no mundo do trabalho.
A relação afetiva entre professor e aluno também foi comentada pelos sujeitos. Todos
comentaram sobre as amizades que fizeram com os professores e com os demais alunos. No
meu caso, relatei sobre o afeto que eu tinha com os professores dos anos iniciais, em especial,
a professora Adélia. Os retratos sociológicos de Mariana, Adriano, Cláudia, Elton e Flávia nos
permitem pensar que os professores interagiam com os alunos. Pelos relatos dos sujeitos, a
relação entre professor e aluno acontecia de forma amigável, como o caso relatado por Elton,
que conversava com o professor Hercy sobre animais, gosto compartilhado por ambos.
Gisele, Mariana, Flávia, Elton, Adriano e Cláudia são os seis sujeitos desta pesquisa
que tiveram uma longevidade escolar. Pode-se constatar que a longevidade escolar para
estudantes oriundos de famílias de baixa renda nem sempre foi vista como uma meta possível
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de ser alcançada. Romanelli (2007) observa que, até meados do século XX, a educação era
elitizada e fundamentava-se em um ensino mais amplo e voltado para a formação literária e
humanística dos indivíduos. Porém, esse cenário se modificou. Nos dias atuais, após a
reforma universitária de 2007, o REUNI, com a ampliação do número de vagas nas
universidades e com uma maior democratização da entrada nas universidades federais, essa
realidade vem sendo alterada e, aos poucos, o Ensino Superior vem ganhando um novo
público, que são os estudantes oriundos de famílias de baixa renda.
Estudos e pesquisas como as de Lahire (1997, apud, PIOTTO, 2008), que possuem
como foco principal a relação família-escola, têm demonstrado que, quanto maior o vínculo
estabelecido entre pais ou responsáveis com os filhos do Ensino Fundamental no processo de
escolarização, maiores são as chances de esses estudantes alcançarem o bom desempenho
escolar e os níveis mais altos de ensino, como, por exemplo, a Educação Superior. A
investigação sobre a relação da família com a escola na tentativa de buscar compreender os
processos que possibilitam aos jovens das camadas de baixa renda romper uma tradição
histórica é imprescindível para entender como as estratégias de escolarização adotadas pelas
famílias interferem no êxito escolar dos filhos. O papel das famílias de baixa renda no
processo de escolarização dos filhos é importante para fugir do caminho historicamente
estabelecido de que o investimento econômico define a longevidade escolar para as camadas
populares.
Para Portes (2010), a insegurança, a privação e a angústia vividas pelas famílias de
baixa renda impulsionam determinados tipos de ação. Ou seja, o fato de se viver em ambiente
com condições limitadas de vida pode levar os pais a criarem expectativas acerca do futuro
dos filhos com o intuito de que, em um determinado período de tempo, possam melhorar as
circunstâncias vividas na família como um todo. Com o objetivo de que essa expectativa saia
da abstração, do mundo dos desejos e sonhos, eles constroem estratégias de vida para os
filhos focando o estudo ou trabalho, ou até mesmo os dois, e, pensando neles, assumem uma
série de posturas e estratégias que não precisam de dinheiro para serem realizadas e ao mesmo
tempo interferem positivamente na vida dos filhos/alunos, como, por exemplo, incentivo à
leitura, estímulo para realização de cursos técnicos e profissionalizantes, e visitas regulares à
escola para conversar com professores sobre o desempenho.
Observamos que não houve, na configuração familiar desses sujeitos, práticas culturais
efetivas, as quais foram identificadas como uma forte mobilização familiar para intervir no
percurso escolar dos filhos, contribuindo para que eles alcançassem a longevidade escolar.
O prolongamento na escolaridade dos ex-alunos investigados deve-se, portanto, à influência
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que receberam dos cônjuges e devido à profissão. O fato de Adriano ter sido aprovado no
concurso da Polícia Militar e a possibilidade de seguir carreira na profissão parece ter servido
como mola propulsora, a qual fez com que ele se interessasse pelo curso de Direito.
Todavia, a ausência dos pais nesse quesito pode ser justificada pelo fato de que eles
tiveram sua vida escolar interrompida, quer pelo ingresso prematuro no mundo do trabalho,
quer por questões de gênero, e até mesmo porque o discurso de ampliação e democratização
do Ensino Superior não era um assunto dominado pelas famílias santacruzenses de baixa
renda. Os pais desses sujeitos não conversavam com eles sobre a sua entrada na universidade,
mas almejavam que eles concluíssem o ensino básico, atribuindo à escola um papel
fundamental como via de acesso a uma boa educação e a um futuro mais próspero.
O fato de os pais não terem influenciado os filhos para cursarem uma graduação não
pode ser visto negativamente. Os pais mostravam preocupação com o futuro dos filhos, pois
acreditavam que o certificado do Ensino Médio poderia abrir portas profissionalmente e, com
isso, garantir um trabalho. Ocorre aquilo que Bourdieu (1998) já chamou a atenção e que é a
valorização do diploma por parte da família. Essa valorização é tal que serve de motivação
para que as famílias se esforcem para manter as trajetórias escolares de seus membros. Temos
também neste contexto o que Piotto (2008, p.714) classifica de “[...] ‘boa vontade cultural’
que é a assimilação com pouca compreensão de vários conteúdos transmitidos pela escola, por
se acreditar em sua importância no futuro [...]”. Essas famílias desenvolveram as estratégias
educativas para manter seus filhos no sistema escolar e, usufruir, dos lucros que este promete:
inclusão e ascensão social. Isso significa dizer que as famílias acabam por destinar à escola
uma série de expectativas que as movem em prol da conclusão dos estudos de seus membros.
Pelos retratos sociológicos, conseguimos identificar os esforços e a mobilização
dessas famílias para que os filhos concluíssem o ensino básico, ao ensinar-lhes as tarefas,
falar sobre os respeitos com os professores, frequentar as reuniões escolares e colocá-los para
estudar nos dias de prova. Essas ações, que foram empreendias pelas famílias, mostram-nos
não só a preocupação dos pais em participarem da vida escolar dos filhos, mas, também, que
eles alcançassem o mínimo de escolaridade. De acordo com Viana (1998, p.9), "as famílias
participam da construção do sucesso escolar dos filhos, de modo diferenciado, ainda que nem
sempre visível e nem sempre voltado explicitamente e objetivamente para tal fim."
Para esses pais das camadas populares, o fato de os filhos concluírem a educação
básica, carrega o sentido de abrir oportunidades profissionais a eles, dando-lhes uma vida
melhor do que seus pais, e as outras gerações passadas da família. Estudos como o de José
Luiz D´Ávila (1998) indicam que, em famílias dos meios populares, a escolaridade é vista
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como um fator de melhoria de condições de vida para os descendentes, levando, portanto, ao
investimento na sua escolaridade.
É perceptível nos retratos sociológicos que não existiu a minha mobilização, a de
Mariana, Adriano, Elton e Flávia em torno de uma longevidade escolar. Eu, devido o
incômodo de ver os gastos regrados na minha família, prestei o vestibular. Mariana entrou em
uma universidade para “ocupar a cabeça”. Adriano foi enfático ao dizer que não almejava
nem concluir o ensino básico. Elton e Flávia não tinham como objetivo a entrada na
universidade. O caso de Cláudia já se difere. Aparecida desejava que a filha continuasse com
os estudos pós-Ensino Médio. O seu retrato sociológico demonstra a expectativa da mãe para
que a filha incorporasse o desejo de entrar em uma universidade conversando com ela sobre o
assunto, o que pode ter contribuído para que Cláudia persistisse para ser aprovada.
No caso de Cláudia, percebe-se que as estratégias familiares, visando ao sucesso
escolar da filha, são observadas desde os primeiros anos de vida. O empenho de Aparecida
para que a filha fosse alfabetizada, a busca insistente por uma vaga em uma “boa escola”, as
conversas motivacionais mantidas com a filha e o incentivo para que Cláudia cursasse uma
graduação, são fortes indícios de como essa mãe estava mobilizada para ajudar na construção
da longevidade escolar da filha. Talvez, de todas as famílias entrevistadas, essa seja a que
mais se destaca com relação ao empenho e atenção constante em relação à educação da filha
visando à sua inserção no Ensino Superior. Segundo Bourdieu (1998, p. 42), cada família
transmite a seus filhos, mais por vias indiretas que diretas, um certo ethos, "sistema de valores
implícitos e profundamente interiorizados, que contribui para definir, entre outras coisas, as
atitudes face ao capital cultural e à instituição escolar".
No caso específico de Cláudia, vimos, também, como é importante se formularem
políticas públicas de ação afirmativa para a entrada e permanência dos sujeitos das camadas
populares no Ensino Superior. Cláudia estudou na PUC, pelo PROUNI. Ela comentou que
ficou sabendo do PROUNI por ser um assunto discutido no seio familiar, o que nos permite
pensar que Aparecida não era desprovida de informações.
Cláudia foi aprovada na quinta vez, para o curso de Ciências Contábeis. A persistência
de Cláudia nos mostra que as camadas populares, por meio de muita luta, organização e
resistência, subvertem a lógica da exclusão do Ensino Superior. E, ao ocuparem esse espaço,
afirmam sua identidade cultural contribuindo positivamente para que mais sujeitos deste
grupo cultural e de outros grupos culturais em situação de desvantagem sintam-se encorajados
para lutar e ocupar lugares tradicionalmente frequentados pelos grupos dominantes.
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Com base no conceito de longevidade escolar aqui adotado, temos seis estudantes que
estiveram ou estão matriculados em uma instituição superior. Constatamos, ainda, que quatro
sujeitos não ingressaram em uma universidade e uma das entrevistadas, Mariana, evadiu da
universidade. Vimos que a vida desses sujeitos é dinâmica. A evasão de Flávia no curso de
Pedagogia e o seu retorno para os bancos universitários no curso de Odontologia ilustra bem
esse dinamismo. Contudo, vale salientar que a situação atual de descontinuidade não significa
dizer que esses sujeitos futuramente não poderão estar cursando uma graduação. Nota-se,
então, a necessidade de retornar às famílias após alguns anos para, com uma nova pesquisa,
identificar se esses ex-alunos da Fundação Bradesco conseguiram retomar ou continuar com
os estudos e entraram em alguma universidade ou realmente pararam no Ensino Médio.
Feitas as reconstruções dos retratos sociológicos, apontaremos, no próximo capítulo,
como esses retratos se comunicam.

CAPÍTULO VI
AS MARCAS DA ESCOLARIDADE DEIXADAS PELA FUNDAÇÃO BRADESCO

Educar sempre significa mudar. Se não houvesse nada para mudar, não haveria nada para educar.
Lev Vygotsky (1926)

A escolha por compor este capítulo com as interseções dos dados dos 11 retratos
sociológicos não é apenas uma opção. Podemos considerar esta escolha permeada de
significados ressonantes de possibilidades para o aprofundamento do entendimento das
experiências vividas no contexto escolar pelos ex-alunos da Fundação Bradesco.
Sendo assim, neste capítulo, trabalharemos com aquilo que denominamos interseção
dos dados com o objetivo de mostrar para o leitor o que dá unidade às reconstruções
efetuadas.
6.1 A relação com os amigos e professores
A importância da escola em nossa sociedade pode ser medida pelo tempo que nossas
crianças e jovens passam em seu interior: atualmente, ao menos 13 anos de suas vidas. Essa é
a única instituição social de frequência obrigatória que alcança todos e todas as gerações. Por
meio das reconstruções dos retratos dos ex-alunos da Fundação Bradesco, foi possível
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identificar a força com que a relação social marcou todos os aspectos destacados no processo
vivido na escola. Todas as experiências, tanto as das aprendizagens cognitivas, como as das
participações nos eventos da escola, foram relatadas sempre em situações de relacionamentos
intensamente marcados pela presença do outro, quer seja o professor, quer seja os amigos da
turma. O que observamos é que a interação com os professores, e especialmente com colegas
de turma, assumiu um papel predominante.
Vimos que o ambiente da escola proporcionou aos ex-alunos da Fundação grandes
amizades. Dessa forma, pode-se afirmar que os grupos de amizade que se formaram na escola
foram também resultados de uma convivência diária. Essa grande marca, que foram os
relacionamentos, apresentada por todos os sujeitos como de importância e positiva, delineou o
aspecto de um ambiente agradável de sentir-se inserido. O fazer no coletivo teve ênfase em
todas as falas dos entrevistados, fazer que envolve atividades feitas em conjunto, avaliações,
brincadeiras e conversas. Ocuparam-se em comentar como foram significativas as relações
sociais cotidianas entre eles e os amigos no espaço escolar.
Não exclusivamente na Fundação Bradesco, mas também nas escolas em geral, as
interações sociais ocorrem a todo momento e entre diferentes categorias. Os alunos são
amigos dos alunos, os professores dos professores, e assim por diante. A escola representa,
dessa maneira, um espaço para o surgimento de sociabilidades, seja na forma mais “pura”,
pela amizade, ou na forma mais distanciada, pelas relações de coleguismo, conforme ficou
explícito na análise do retrato sociológico de Silvana, que deixou evidente que na escola ela
tinha aqueles que eram amigos e também os colegas.
Nessa perspectiva, seguida com a dos colegas da turma, apareceu também, a relação
com os professores. A figura do professor foi destacada nas entrevistas sob diversas
perspectivas: o professor e o relacionamento afetivo com o aluno, o professor e a prática
pedagógica e o professor amigo. O caso da afetividade entre os professores com o aluno foi
algo fortemente mencionado.
O enfoque dado à afetividade passou a ideia de que os ex-alunos consideravam os
professores, em especial Hercy, um professor “gente boa”, amigo, carismático. Embora a
questão do afeto parece vir na contramão da cognição, Vygotsky (1989) demonstrou em sua
obra buscar a integração entre esses dois aspectos, já que tinha uma preocupação com o
funcionamento psicológico em sua integralidade. Vygotsky via o homem como um ser
integral e não como ser compartimentado. Teresa Cristina Rego (2002, p.120) aponta que
“Vygotsky concebe o homem como um ser que pensa, raciocina, deduz e abstrai, mas também
como alguém que sente, se emociona, deseja, imagina e se sensibiliza”.
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Tratamento respeitoso, amigo, paciente e amoroso caracterizou as atitudes dos
professores. Cabe assinalar que estes alunos, que encontraram nos professores uma figura de
afeto, se envolveram com o ambiente escolar sem problema algum. Gláucia disse que a
professora Maria Rodarte marcou sua vida. Dedicação, atenção e, principalmente, a forma
como ensinar pareciam elementos que influenciaram nesse relacionamento que ela considerou
tão fortemente marcante. Silvana destacou a educação dos professores com ela. Gelson,
Roberto, Elton e Adriano viam o diferencial do professor Hercy, o professor “amigo”. Cláudia
comentou que as práticas pedagógicas dos professores, em especial Maria Rodarte, Maria
José e Neuza, eram “inovadoras”, fazendo referência ao modo como elas explicavam os
conteúdos.
Observamos que, apesar de alguns terem seus professores preferidos em termos de
afeto, todos atribuíram a importância à forma de relacionamento entre professor e aluno como
uma característica institucional, o que demonstrou, na narração dos ex-alunos, ser esta uma
prática cultivada pela Fundação Bradesco. Eles não comentaram detalhes do ponto de vista da
contribuição pedagógica, mas relevantes simbolicamente, do ponto de vista do nível de
afetividade que ali desenvolveram, como, por exemplo, o caso de Flávia ao comentar que
ainda se recorda dos nomes de todos os funcionários da escola, de todos os professores e dos
colegas da turma. Outro ponto que merece destaque é a relação muito próxima da direção da
escola com as famílias. Roberto comentou que a diretora e supervisora da escola foram até
sua casa para saber o motivo da sua ausência dos bancos escolares, o que ilustra essa questão
de afetividade entre a escola e a família.
Em alguns retratos, como nos de Daiane, Flávia e Silvana, foi possível perceber que a
disposição que a Fundação Bradesco criou nos sujeitos foi o gosto pela leitura. Daiane
comentou:
A gente era obrigado a alugar livro e até que isso deu certo. Hoje eu gosto
de ler. Eu aprendi a gostar de ler por causa do Bradesco, dos professores de
Português que liam em voz alta textos e criou em mim uma curiosidade, um
gosto pela leitura. Eu sempre alugava um livro, lia e pegava outro.
(Entrevista de campo, 10/05/2017).

Silvana também comentou sobre a influência da Fundação Bradesco pelo seu gosto
por leitura: A biblioteca da escola era limpa, organizada, enorme. Tinha diversos livros. Na
sala de aula fazíamos leituras coletivas e também silenciosas. Aprendi a gostar de ler por
causa do Bradesco. Foi lá que eu tive uma aproximação com a leitura.
Nesse sentido, a própria escola teve uma centralidade no desenvolvimento de
disposições favoráveis para a leitura, ação que teve como agentes os professores. Nas práticas
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sociais de leitura na escola, o professor é, inicialmente, um modelo a ser imitado e também se
constitui como um provocador do desejo de ler. Não se trata de ver o professor como o único
modelo, mas sim que ele cumpre um papel importante nesse processo, especialmente quando
os alunos dependem dos olhos alheios para se deliciarem com os escritos.
A Fundação Bradesco criou disposições em Flávia, Daiane e Silvana para o gosto em
leitura. Elas falaram sobre os livros levados para a casa e sobre a leitura compartilhada em
sala de aula. A obrigatoriedade de levar livros para casa teve um papel fundamental na
formação de leitores. Para essas entrevistadas que se tornaram leitoras por causa do convívio
da leitura na escola perceberam que adquiriram algo de valor. Num contexto familiar em que
a convivência com leitores era precária ou ausente, a obrigatoriedade em alugar livros na
escola assumiu um papel crucial. As memórias trazidas por elas apontaram para uma
construção que caminhava da leitura coletiva para a leitura individual e da leitura oral ouvida
para a leitura silenciosa.
As narrativas dos ex-alunos propiciaram ainda uma série de comentários sobre as
atividades das quais os sujeitos participaram. Observamos que, no conjunto dos retratos, as
referências à participação nas quadrilhas e desfiles cívicos se destacaram. O interessante
nesses relatos é que alguns alunos, como Gláucia, Silvana, Cláudia e Adriano, comentaram
sobre a imposição das regras da escola e a tentativa de burlá-las, mostrando insatisfação.
Todavia, todos eles participavam dos desfiles cívicos, que têm um caráter disciplinador.

6.2- A disciplina
Como podemos observar, foi apresentado de forma explícita, nos retratos sociológicos,
valores de natureza moral eram cultivados pelas suas famílias. As famílias dos ex-alunos
demonstravam preocupações com a formação e valores. No entanto, a questão da disciplina
que é exigida na Fundação Bradesco foi um aspecto muito valorizado e apresentada por todos
como uma aprendizagem da experiência escolar. A Fundação é uma instituição que possui
regras disciplinadoras as quais compõem o seu espaço, e os alunos são submetidos a tais
regras, algo que nos parece ter surtido efeito na vida dos entrevistados. Adriano afirmou que a
escola ajudou a construir o seu caráter: A escola ajudou a formar o meu caráter, ser quem eu
sou hoje. Elton comentou sobre a influência da Fundação Bradesco na formação da sua
personalidade: Eu passei 12 anos na escola e acho que a escola interferiu até na minha
personalidade, quem eu sou e como eu sou. Aqui, os jovens revelaram suas visões em relação
à Fundação Bradesco ao atribuírem à instituição um papel formativo.
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Ainda que esses ex-alunos tivessem uma orientação ética por parte da família,
atribuíram essa aprendizagem ao âmbito escolar. Em parte, poderia parecer que a relação
afetiva forte e a gratidão que sentiam pela Fundação Bradesco os tenham levado a um
discurso exacerbado de supervalorização do papel da instituição em suas formações, como
chegou a afirmar Roberto ao comparar a limpeza e organização da sua casa com o
aprendizado da Fundação Bradesco:
Eu carrego a disciplina! Carrego como ser organizado. As nossas salas de
aula, as mesas das salas de aula eram tudo limpo, novo e organizado. Na
minha casa, como você pode ver, somos assim também. A gente preserva as
coisas, cuida! E eu sou assim até no sítio do meu pai. (Entrevista de campo,
08/02/2017).

Ainda que certo ufanismo possa ter sido a causa do discurso, ficou evidente, pela
constância com que ocorriam nas falas dos diferentes entrevistados, que para eles a questão da
natureza moral/ética era importante, como aprendizagens relevantes que foram cobradas na
escola e trabalhadas no contexto escolar.
No contexto escolar, as formas de encaminhar as situações que envolviam conteúdos
de natureza ético/moral no cotidiano escolar revelaram conceitos e promoveram
aprendizagens. Nesse sentido, o professor Maurício, com as aulas de Técnicas Agrícolas,
relembradas pela ex-aluna Cláudia, exerceu um papel significativo. Isso nos remete a pensar
que um encaminhamento didático inadequado poderia influenciar negativamente a formação
do aluno também na área dos valores morais, mesmo sabendo que a escola não é a única
responsável pela formação do aluno e que, na complexidade das relações sociais, muitos
fatores estão em jogo. Portanto, não podemos desconsiderar o papel fundamental que a
Fundação Bradesco exerceu nesse conjunto de aprendizagens.
Chamou-nos atenção à lembrança de Cláudia sobre as ações pedagógicas do professor
Maurício com a disciplina de Técnicas Agrícolas. Cláudia não contou simplesmente como
eram essas aulas, mas analisou as situações narradas, do ponto de vista do que se esperava dos
alunos com a referida disciplina. A escola cumpriu uma função social essencial à formação de
novos cidadãos, na medida em que os saberes selecionados por uma sociedade e os seus
valores parecem ter sidos transmitidos e construídos mediante ações educativas, no caso
específico, as aulas de Técnicas Agrícolas. Na ótica de Zabala (1998), a finalidade da escola é
promover a formação integral dos alunos, que critica as ênfases atribuídas ao aspecto
cognitivo. Para ele, é nas relações construídas a partir das experiências vividas na escola, que
se estabelecem os vínculos e as condições que definem as concepções pessoais sobre si e os
demais. No caso da disciplina específica oferecida pela Fundação Bradesco, seus significados
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são ampliados para além da questão do que ensinar, encontrando sentido na indagação sobre
por que ensinar. Conforme Zabala (1998, p.28):
Educar quer dizer formar cidadãos e cidadãs, que não estão parcelados em
compartimentos estanques, em capacidades isoladas. Quando se tenta
potencializar certo tipo de capacidade cognitiva, ao mesmo tempo se está
influindo nas demais capacidades, mesmo que negativamente. A capacidade
de uma pessoa para se relacionar depende das experiências que vive, e as
instituições educacionais são um dos lugares preferenciais, para se
estabelecer vínculos e relações que condicionam e definem as próprias
concepções pessoais sobre si mesmo e sobre os demais.

Como Zabala (1998) mostrou em sua obra, desse modo, acabam por envolver os
objetivos educacionais, definindo suas ações no âmbito concreto do ambiente de aula. Esses
conteúdos assumem o papel de envolver todas as dimensões da pessoa, caracterizando as
seguintes tipologias de aprendizagem: factual e conceitual (o que se deve aprender),
procedimental (o que se deve fazer), e atitudinal (como se deve ser). Especificamente para a
disciplina de Técnicas Agrícolas, essa caracterização dos conteúdos parece apontar avanços,
na medida em que chama atenção para a dimensão conceitual, bem como operacionaliza o
conceito atitudinal. Nessa disciplina, os alunos tinham aula teórica, que abordava assuntos da
natureza e cuidado com as plantações e aulas práticas. É como Zabala (1998, p. 27) expõe:
“Por trás de qualquer proposta metodológica se esconde uma concepção do valor que se
atribui ao ensino, assim como certas ideias mais ou menos formalizadas e explícitas em
relação aos processos de ensinar e aprender”.
A questão do ensino de Técnicas Agrícolas na Fundação Bradesco, com aulas práticas,
remete-nos a pensar e analisar sobre os conteúdos atitudinais mencionados por Zabala (1998).
Como foi dito por Cláudia, a intenção da Fundação Bradesco com aulas práticas, como
recolher os lixos da escola, varrer o passeio e, trabalhar na plantação e colheita dos alimentos,
é formar cidadãos. Pelo que observamos, isso foi algo positivo na vida dos entrevistados,
principalmente na vida de Cláudia, que narrou ter mudado seu comportamento após recolher
os lixos da escola. A conduta que Cláudia desenvolveu a partir do aprendizado na escola teve
impacto na sua dimensão interpessoal. É aquilo que Zabala (1998, p. 83) comenta:
O caráter conceitual dos valores, as normas e as atitudes, quer dizer, o
conhecimento do que cada um deles é e implica, pode ser aprendido
mediante estratégias já descritas para os conteúdos conceituais. Agora, para
que este conhecimento se transforme em referência de atuação é preciso
mobilizar todos os recursos relacionados com o componente afetivo. O papel
e o sentido que podem ter o valor de solidariedade, ou o respeito às minorias,
não se aprende apenas com o conhecimento do que cada uma destas ideias
representa. As atividades de ensino necessárias têm que abarcar, junto com
os campos cognitivos, os afetivos e condutuais, dado que os pensamentos, os
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sentimentos e o comportamento de uma pessoa não dependem só do
socialmente estabelecido, como, sobretudo, das relações pessoais que cada
um estabelece com o objeto da atitude ou do valor.

Sabemos que na escola se estudam muitas coisas diferentes, com intenções também
distintas. Essa prática da Fundação Bradesco de trabalhar com a teoria e principalmente com a
prática, mostra-nos como muitos dos valores que se pretende ensinar se aprendem quando são
vividos de maneira natural. Isso só é possível quando o ambiente de aula corresponde com
aqueles valores que quer que sejam apreendidos. O papel formativo da escola é destacado
também por Freire (2001) que ressalta a importância dos conteúdos na formação crítica dos
educandos. Para o autor, a articulação entre conteúdos escolares e realidade dos discentes,
permite que os educandos se percebam como agentes, capazes de agir e transformar a
realidade. De acordo com Freire (2001, p. 29-30):
Para o educador progressista coerente, o necessário ensino dos conteúdos
estará sempre associado a uma “-leitura crítica-” da realidade. Ensina-se a
pensar certo através do ensino dos conteúdos. Nem o ensino dos conteúdos
em si, ou quase em si, como se o contexto escolar em que são tratados
pudesse ser reduzido a um espaço neutro em que os conflitos sociais não se
manifestassem, nem o exercício do “-pensar certo-” desligado do ensino dos
conteúdos (...) enquanto numa prática educativa conservadora competente se
busca, ao ensinar os conteúdos, ocultar a razão de ser de um sem-número de
problemas sociais, numa prática educativa progressista, competente também,
se procura, ao ensinar os conteúdos, desocultar a razão de ser daqueles
problemas. A primeira procura acomodar, adaptar os educandos ao mundo
dado; a segunda, inquietar os educandos, desafiando-os para que percebam
que o mundo dado é um mundo dando-se e que, por isso mesmo, pode ser
mudado, transformado, reinventado (...).

Vimos que a formação pretendida da Fundação Bradesco não se deu apartada dos
conteúdos escolares. O desenvolvimento de conteúdos ocorreu em um contexto formativo. E
embora só ter sido relembrado por Cláudia, foi objeto de reflexão e de práticas pedagógicas
intencionalmente planejadas para a construção de valores e do despertar de uma disposição
interna à participação ativa na sociedade.
Os papéis que os alunos assumem podem promover ou não atitudes como as de
cooperação, solidariedade e, tolerância, ou seja, uma formação ética, cidadã. Aqui,
observamos que a utilização do espaço escolar foi o resultado de uma maneira de entender o
ensino, tanto em relação aos processos de aprendizagens quanto à sua função social. Na visão
de Zabala (1998), os conteúdos atitudinais não podem ser aprendidos mediante exposições,
definições e leituras. É nas atividades práticas que o sentido de valores e das normas podem
ser interiorizados, conforme mostrado nos casos dos ex-alunos da Fundação Bradesco. Os
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retratos dos entrevistados nos permitiram afirmar que um currículo precisa, de fato, considerar
a importância de se trabalhar com determinada disciplina e sua intenção.
Em relação à disciplina destacada em todos os retratos pelos ex-alunos, podemos nos
apoiar também nas explicações de Michel Foucault (2006). A Hermenêutica do Sujeito foi o
último curso ministrado por Foucault no Collège de France, em 1982, e o tema abordado no
curso foi o cuidado de si. No referido curso, o autor privilegia o tema das práticas de si, das
técnicas de subjetivação, sempre deixando claro que o sujeito suposto por essas técnicas de si,
é um “eu ético”, antes de ser um sujeito ideal do conhecimento, fazendo menção às
instituições escolares.
Foucault comenta sobre um sujeito compreendido como passível de transformação,
modificável, sujeito que se constrói, que se dá regras de existência e conduta, que se forma
por meio dos exercícios, das técnicas e das práticas. Foucault se interessou pela maneira como
o sujeito se constitui mediante práticas de si. Entretanto, vale ressaltar que as expressões
“práticas de si” e “cuidado de si” estão reiteradas no campo das relações, isto é, acontece por
por meio das interações com o outro, com o ambiente.
Ao pensarmos na expectativa de Foucault (2006) como ferramenta para a discussão da
questão disciplinar da Fundação Bradesco, colocamos em debate o “cuidado de si” do autor.
Esse “cuidado de si” em Foucault (2006) demonstra como o ele privilegia, na Hermenêutica
do Sujeito, o sujeito como “eu ético”, que se transforma através de exercícios espirituais,
capaz de construir a si mesmo, atribuindo a si regras de conduta, algo que é aprendido,
principalmente, nas escolas, que passam a ser conhecidas como instituições disciplinares.
As falas dos ex-alunos da Fundação Bradesco deixaram transparecer que a disciplina
foi algo muito marcante em suas vidas de maneira positiva. A introjeção da disciplina por
intermédio da autoridade da escola parece ter sido o grande alvo alcançado pela instituição e
que foi responsável por manter o comportamento dos alunos em um patamar aceitável dentro
da escola. Parece-nos que um dos objetivos da Fundação Bradesco era a formação da
coletividade, ou seja, dos seus alunos, e isso não parece ter sido algo negativo na narrativa dos
sujeitos. Desse modo, a disciplina aparece trazendo uma regulação que submete aqueles que
estão na escola a um regime de corporificação de hábitos, gestos, comportamentos e atitudes.
Foucault (2006) mostrou que Alcebíades queria se preparar para conduzir a cidade e,
cuidar dos cidadãos, e que Sócrates o colocou, então, a cuidar de si, pois ao aprender isso,
saberia cuidar dos outros. Podemos pensar que tal ação da Fundação Bradesco é própria do
cuidado de si? Como Alcebíades, a Fundação Bradesco tentou criar nos alunos a capacidade
de uma formação na qual os educandos terão cuidado e domínio sobre si. Assim, ter cuidado
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consigo configura-se como uma prática social, que, como tal, serve à elaboração de um saber,
a uma formação ética. Os alunos, sabendo cuidar de si, saberão viver em uma sociedade de
maneira cidadã. Assim, a disciplina surge como um conjunto de técnicas e procedimentos que
servem para nortear os indivíduos e organizá-los, estabelecendo regras que devem ser
obedecidas e seguidas por meio de um sistema de obediência e submissão. Segundo Foucault
(2006, p. 50):
[...] o preceito segundo o qual convém ocupar-se consigo mesmo é em todo
caso um imperativo que circula entre numerosas doutrinas diferentes; ele
também tomou a forma de uma atitude, de uma maneira de se comportar,
impregnou formas de viver; desenvolveu-se em procedimentos, em práticas
e em receitas que eram refletidas, desenvolvidas, aperfeiçoadas e ensinadas;
ele constituiu assim uma prática social, dando lugar a relações
interindividuais, a trocas e comunicações e até mesmo a instituições; ele
proporcionou, enfim, um certo modo de conhecimento e a elaboração de um
saber.

Na Fundação Bradesco, o preceito do cuidado de si, mencionado por Foucault (2006),
foi um princípio institucional impositivo, ligado à moral, e à instrospecção de determinados
comportamentos. O caso de Cláudia ilustra essa passagem. A ex-aluna não conseguia pisar na
grama na universidade em que estudou e comentou sobre um espírito regulador que a corrigia
quando fazia isso, aprendizado que foi incorporado pela sua passagem pela Fundação
Bradesco por seis anos. Nesse caso, a disciplina controlava e imperava o corpo e esse foi
adestrado com base na disciplina.
O interessante é que, mesmo alguns dos ex-alunos tendo consciência de tentar burlar
as regras da Fundação Bradesco, como relatado por Adriano, este acredita que a formação do
seu caráter foi obra da escola. Esse reconhecimento de Adriano nos permite crer que o
cuidado de si acontece mediante as relações sociais e as relações que o sujeito estabelece com
o ambiente onde convive. Isso nos mostra que o cuidado de si não constitui um exercício de
solidão, mas uma prática social. A Fundação Bradesco, trabalhando para que os alunos sigam
as regras da escola e até mesmo as incorpore, permite-nos confiar que o cuidado de si também
se baseia num jogo de trocas, como a escola com os alunos e os alunos com os demais
sujeitos que fazem parte do seu convívio social.
Os ex-alunos da Fundação Bradesco consideram que se constituíram sujeitos na
Fundação Bradesco e levaram o que aprenderam para a vida, já que afirmaram carregar
experiências marcantes a partir de um cuidado de si que a escola criou neles. O princípio
institucional impositivo levou esses sujeitos a ter um determinado tipo de formação e em seus
retratos sociológicos, essa formação, não aparece como uma coisa ruim, mas, para longe de si,
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um cuidado da formação de si. Essa formação implica o próprio sujeito e a instituição fazer
uma reflexão disso enquanto isso acontece.
Na Fundação Bradesco, os ex-alunos aprenderam valores que contribuíram para que
eles convivessem em sociedade e com outros sujeitos. Segundo Foucault (2006), para o
cuidado de si compor o sujeito é imprescindível estabelecer uma intensidade de relações de si
para consigo, em que o sujeito consiga tomar a si mesmo como objeto de conhecimento e
ação, que, pelas relações de si, possa transformar-se, corrigir-se e promover a própria
salvação. O cuidado de si pode ser entendido como o conhecimento de si, que exige certo
número de regras de conduta e princípios que precisam ser conhecidos.
6.3- As expectativas dos pais em relação à Fundação Bradesco
A Fundação Bradesco, em São João del-Rei, foi construída para atender às crianças
pobres. Observamos que os pais escolheram a Fundação como instituição de ensino para os
filhos devido ao fato de a escola oferecer “material escolar” e “uniforme” para todos os
discentes. Já os ex-alunos, além de serem atraídos especificamente pela “beleza da escola”,
mencionaram também a “piscina”, “o parquinho”, “os materiais e o uso do uniforme”. Mesmo
que o atrativo da escola fosse diferente entre pais e filhos, podemos perceber que o desejo de
estudar na Fundação Bradesco era compartilhado por ambas as partes.
Nas perspectivas das famílias, em especial as famílias que fazem parte desta pesquisa,
a educação representa sempre uma “expectativa de vida”. As famílias apostavam na escola
para que os filhos tivessem um destino diferente do seu. É frequentando a escola que eles vão
ser “alguém na vida”, conforme foi demonstrado nos retratos sociológicos de Gisele, Gelson,
Gláucia e Adriano. Nessas quatro famílias, ficou evidente que a escola ocupa um lugar de
destaque nas expectativas de futuro que os pais tinham para seus filhos. Nos discursos
proferidos pelos entrevistados, as expectativas que os pais depositavam na Fundação
Bradesco estavam diretamente relacionadas à futura inserção dos filhos no mundo do trabalho
após a conclusão do Ensino Médio.
É inegável que houve uma democratização das possibilidades de acesso à educação
superior nos últimos anos no Brasil. As políticas públicas como PROUNI, REUNI e FIES,
serviram de mecanismos para a democratização do ensino. Todavia, a vida dos 11 sujeitos
participantes da pesquisa foi permeada pelo trabalho e estudo. Alguns começaram a trabalhar
quando cursavam o Ensino Fundamental e o Ensino Médio, e outros após terem concluído o
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ensino básico. Contudo, podemos analisar, mediante os retratos sociológicos, que o trabalho
teve peso na vida desses atores.
Dentre os 11 entrevistados, sete inseriram-se precocemente no mundo do trabalho,
conciliando-o com o estudo, ação que foi motivada por necessidades de ordem material. No
caso de Silvana, não foi somente a necessidade da família que a levou a uma inserção
prematura no mundo do trabalho, como ela nos relatou, mas a vontade, e até mesmo a
necessidade, de ter uma roupa nova, pois o que os pais ganhavam só dava para arcar com as
despesas de casa. Para os adolescentes, esse tipo de necessidade se torna muito real, porque
são diariamente bombardeados pela mídia, com todo o tipo de apelação ao consumo.
Bourdieu (2003b, p. 221) explica que os jovens das camadas populares vivem cercados por
um “universo social obcecado por bens de consumo”. Atos corriqueiros do dia a dia, como
frequentar a escola, assistir à televisão e até mesmo passear na rua, despertam nesses jovens o
desejo de ter acesso ou obter bens de consumo que seus pais não têm condições de comprarlhes.
No terceiro capítulo, Ensino Médio como limite, analisando os retratos sociológicos
dos cinco sujeitos, observamos que eles não buscaram um curso de graduação por terem uma
disposição criada pela família e pela escola para o trabalho. No relato de Silvana, por
exemplo, ela nem sequer chegou a prestar vestibular, e a desistência do curso preparatório se
deu devido ao cansaço por causa do trabalho. Dos cinco entrevistados que possuem o Ensino
Médio, Daiane e Gláucia foram as únicas que prestaram vestibular, desistindo quando foram
reprovadas pela segunda vez e, no caso de Daiane, optando por fazer um curso técnico.
Nos 11 retratos sociológicos não foram observadas as expectativas das mães para que
os filhos entrassem em uma universidade e nem uma disposição criada pela Fundação
Bradesco. Ficou evidente que as expectativas que os pais depositaram na escolarização dos
filhos, analisadas à primeira vista, são expectativas que trazem a marca do lugar social que
ocupam, alicerçadas no ethos que organiza a vida social familiar. Estão diretamente
relacionadas à futura inserção dos filhos no mundo do trabalho após a conclusão do Ensino
Médio. E parece que a Fundação Bradesco reforçou essa expectativa, pois nem a escola
conseguiu criar nesses sujeitos disposições, a fim de que eles ultrapassassem o Ensino Médio.
Tomando de empréstimo as palavras de Bourdieu (apud NOGUEIRA; NOGUEIRA, 2006, p.
53), os investimentos familiares não são frutos de um cálculo racional consciente porque:
[...] cada grupo social, em função de sua posição no espaço social, iria
constituindo ao longo do tempo um conhecimento prático sobre o que é
possível ou não de ser alcançado pelos seus membros dentro da realidade
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social concreta na qual eles agem e sobre as formas mais adequadas de fazêlo.

O discurso de Gelson confirma que a mãe se dava por satisfeita com a conclusão do
Ensino Médio. Nessas famílias, exceto na família de Cláudia, não se falava sobre o vestibular.
A expectativa das famílias era que após a conclusão do Ensino Médio, esses sujeitos estariam
inseridos no mundo do trabalho. Maria do Socorro Neri Medeiros Souza (2009, p. 147), ao se
deparar com uma trajetória semelhante em sua pesquisa, busca amparo em Nogueira e
Nogueira para sua análise, o que parece ser pertinente para a compreensão do posicionamento
da mãe de Gelson.
O investimento das camadas populares na escola tenderia a ser relativamente
baixo, à medida que visto como incerto, de risco e a longo prazo. Nesse
contexto, as aspirações escolares das famílias que pertencem a esses setores
sociais seriam moderadas, o que as faria privilegiar as carreiras escolares
mais curtas, que dão acesso mais rapidamente à inserção profissional.

O contentamento da mãe de Gelson pelo fato de o filho ter concluído o Ensino Médio,
o desconhecimento por parte da família de Gelson e por parte do próprio sujeito sobre o
Ensino Superior, desconhecimento típico entre as famílias de origem popular, lembram
Bourdieu (2010a, p. 44-45), que, comentando sobre o sistema educacional francês, afirmou:
As desigualdades de informação são por demais evidentes e conhecidas para
que haja necessidade de recordá-las mais longamente. Conforme Paul Clerc,
15% das famílias dos alunos dos C. E. G. (colégios de ensino geral cujo
recrutamento é mais popular que o dos liceus) ignoram o nome do liceu mais
próximo, atingindo essa taxa 36% entre as famílias dos alunos da classe de
fim de estudos primários. O liceu não faz parte do universo concreto das
famílias populares, e é necessária uma série contínua de sucessos
excepcionais e conselhos do professor ou de algum membro da família para
que se cogite de enviar para lá a criança. Ao contrário, é todo um capital de
informações sobre o cursus, sobre a significação das grandes escolhas da
quinta série, da sétima ou das classes terminais do ensino secundário, sobre
as carreiras futuras e sobre as orientações que normalmente conduzem a elas,
sobre o funcionamento do sistema universitário, sobre a significação dos
resultados, as sanções e as recompensas, que as crianças das classes cultas
investem em suas condutas escolares.

Os retratos sociológicos dos ex-alunos que prestaram vestibular nos permitiram
analisar que Elton e eu fomos aprovados em uma universidade federal. Flávia e Adriano
também foram aprovados, porém em uma instituição particular. Já para Daiane, Mariana e
Cláudia o número de tentativas de entrada na universidade variou entre duas e cinco vezes,
porém com um diferencial. Daiane prestou vestibular por duas vezes e não teve persistência,
optando por fazer um curso técnico. O fato é que a maioria dos jovens está inserida, desde
cedo, em setores diversos do mundo do trabalho, muitas vezes não retomando os estudos e
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outros, dando continuidade aos estudos após o Ensino Médio, mediante cursos técnicos e
profissionalizantes, marcando outras rotas para as suas trajetórias de formação.
Mariana e Cláudia tiveram uma intensa perseverança para conseguirem o objetivo
almejado. A maior parte dos estudantes que almeja ingressar na universidade pública não
conseguirá alcançar sucesso na primeira tentativa. Esses estudantes provavelmente terão pela
frente um longo percurso de duas ou mais tentativas (WHITAKER; FIAMENGUE, 2001).
Portes (2001) enfatiza que a possibilidade de longevidade escolar nos meios populares
se faz acompanhada por um sobre-esforço por parte dos estudantes que, sabedores de suas
limitações, lutam com todas as suas forças para conseguir êxito no vestibular. Para os
estudantes das camadas populares, as experiências que antecipam o vestibular (principalmente
os vestibulares das instituições públicas) demandam, por parte deles, muita determinação e
perseverança, a fim de conseguirem se apropriar dos conteúdos necessários para a aprovação
nesse concurso.
O retrato sociológico de Cláudia demonstrou, assim como já destacado por Portes
(2001), que, para o estudante pobre o rito de passagem representado pelo vestibular é um
evento desconhecido e permeado por uma série de sentimentos desestabilizadores como
insegurança, medo e incerteza, enquanto que, para a maior parte dos estudantes de camadas
sociais privilegiadas, os meandros que perpassam todo o processo do vestibular, desde a
escolha da universidade até os diferentes tipos de prova aplicados em cada uma, lhes são
familiar e fazem parte de suas estratégias de planejamento para a entrada na universidade
(NOGUEIRA, 2000). Ao contrário, a maior parte dos estudantes das camadas populares não
está familiarizada com os “macetes” que envolvem o vestibular e, assim como Cláudia, talvez
precisem passar por várias tentativas antes de serem aprovados.
As singularidades das experiências de vida demonstradas nos retratos sociológicos
fazem parte de uma trama de maior abrangência que envolve não somente os ex-alunos em
questão, mas toda a rede de configuração social e familiar na qual se inserem. Ainda que a
experiência escolar e o percurso sejam influenciados por todo um conjunto de diferentes redes
de configuração, para os sujeitos desta pesquisa, é no interior das relações de
interdependência entre família e escola que se edificam as principais possibilidades de
longevidade e sucesso escolar.
Para Lahire (1997), um dos fatores que poderiam explicar o “sucesso” ou “fracasso”
escolar dos alunos das camadas populares seriam as práticas socializadoras da família, pois
nessas famílias as práticas voltadas especificamente para as atividades escolares muitas vezes
não se fazem claramente presentes. De acordo com Portes (2001), nessas famílias, as
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precárias condições materiais de existência atuam como agentes inibidores dos horizontes e
das possibilidades escolares. Complementando esse pensamento, Vianna (2005), ao estudar
casos de alunos advindos de camadas populares que conseguem chegar ao Ensino Superior,
enfatiza que, nesses casos, nem sempre a entrada desses alunos na universidade se deu pela
influência da mobilização familiar voltada para sua escolarização. Daí a importância de se
aprofundar na investigação das práticas da escola, pois são essas práticas que dão pistas de
quais seriam as disposições facilitadoras de longevidade escolar ou, por outro lado, as
disposições que impediriam o aluno de alcançar êxito e chegar até uma universidade.
Como vimos em todas as reconstruções, estas se constituem em teias de relações e
interações. Além da família, a escola precisa ser considerada também como elemento de
grande importância, contribuindo, em maior ou menor grau, para a constituição de disposições
favoráveis à longevidade escolar. A análise das trajetórias escolares dos ex-alunos mostra que
não houve, desde o começo da educação básica, por parte da Fundação Bradesco ou de suas
famílias, projetos de escolarização que tivessem como finalidade a chegada ao Ensino
Superior. E se houve, não foi efetiva. Os processos de longevidade escolar foram construídos
paulatinamente e foram influenciados pela intervenção de outras pessoas e até mesmo por
conta da profissão, como o caso de Adriano, que é policial militar e faz o curso de Direito
pensando em seguir carreira.
No meu caso, no de Flávia e Mariana, o tempo da graduação foi um período em que
vivenciamos dificuldades de ordens diversas, pois precisamos conciliar trabalho e estudo.
Contudo, no meu caso a situação se difere um pouco. Conforme já foi exposto, eu parei de dar
aulas particulares e aproveitei as possibilidades que a universidade oferecia, como bolsas de
extensão e pesquisa, para que eu me dedicasse às atividades acadêmicas. No caso dessas duas
entrevistadas, a trajetória foi interrompida uma vez. Conciliar o ofício de estudante com as
funções de trabalhador foi desafiador para as duas. Mariana estava com dificuldades para
pagar a mensalidade, além da responsabilidade de cuidar de casa, já que o pai estava
internado. Flávia, além de trabalhar por até 12 horas, precisava cuidar dos afazeres
domésticos e do filho. Todas essas dificuldades comprometeram o processo de permanência
dessas estudantes na graduação. No caso de Flávia, não foram as disposições que a escola
construiu nela que a fizeram voltar novamente para dentro da universidade, mas sim, o apoio
do cônjuge.
O caso de Elton não se difere do de Flávia. Elton não almejava cursar uma graduação
e após se casar teve o apoio da família de sua esposa. Mariana relatou que sua entrada na
universidade foi devido à necessidade de se “ocupar”, de precisar fazer algo. No meu caso, eu
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fui motivada pelo incômodo de viver com as despesas regradas por causa da situação
econômica da minha família. Apenas Cláudia esteve inserida em um núcleo familiar formado
por pessoas mais escolarizadas, como sua mãe, Aparecida, que possuía o magistério. A
presença de Aparecida foi muito importante para a escolarização da filha, porque colocou o
seu conhecimento a favor da construção de disposições favoráveis, como o gosto pela leitura e
a criação do habito para o estudo. E em nenhum dos retratos sociológicos ficou evidente nem
subentendida a influência da Fundação Bradesco para que esses sujeitos chegassem até o
Ensino Superior.
A seguir, apresentaremos às considerações finais desta pesquisa.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Durante todo o processo desta pesquisa, estive atenta para não comprometê-la com um
olhar transviado, de não ver algumas coisas e outras ver além. Perguntava-me: haveria um
olhar neutro? Acredito que todo olhar que nos constitui está comprometido. Todo olhar está
comprometido com alguém, com algo, com as experiências vividas.
Portanto, não poderia tentar aqui convencer alguém da minha neutralidade, pois isso
seria incoerente. O máximo que pude fazer foi identificar, de onde me fora perceptível, o
ângulo de visão possível para observar a Fundação Bradesco do lugar onde estou agora. Um
lugar de alguém que foi aluna da instituição e que ainda mora na comunidade de Santa Cruz
de Minas, cidade onde a escola tem uma “boa fama”.
Mas também havia o não visível para definir esse lugar, o da pessoa que viveu
situações de vida semelhantes às dos sujeitos desta pesquisa. O lugar de onde pesquisei foi o
da pesquisadora que se emocionou por algumas vezes, e não foi por excesso de
sentimentalismo, mas porque as histórias ouvidas me traziam lembranças da minha própria
história.
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Observamos que havia práticas de leitura e escrita valorizadas pela escola nessas
famílias, em algumas de uma maneira mais branda, em outras, de forma mais acentuada. Isso
não significa que inexistiam essas práticas no âmbito familiar. À medida que entendemos que
a leitura e a escrita são práticas sociais, não podemos defender argumentos que confirmem
que apenas dentro da escola se tem o contato efetivo com a leitura e escrita. O que podemos
afirmar é que não houve uma disposição criada nos filhos em relação à leitura e à escrita, com
exceção na minha família e de Cláudia. Eu fui alfabetizada praticamente em casa devido às
leituras das revistinhas em quadrinhos que comprava toda semana. E Cláudia afirmou que a
mãe a instigava ler e a escrever. No caso de Cláudia, a interação com a mãe, que tem o curso
de magistério, veio contribuir para que ela se constituísse, de fato, em leitora. No meu caso, o
fato de ler revistinhas em quadrinhos toda semana contribuiu para que eu também me
constituísse em leitora.
Durante as reconstruções dos retratos sociológicos feitas para esta pesquisa, foram
encontrados alguns indícios de que a leitura permaneceu presente para os ex-alunos, alguns
com maior frequência que outros, quer seja indo à biblioteca da escola, ou na leitura
compartilhada em sala de aula. Por isso, não podemos desprezar que a Fundação Bradesco
conseguiu criar em Daiane, Silvana e Flávia o gosto pela leitura, algo que lhes conferiu
privilégio. Daiane, Silvana e Flávia comentaram sobre as leituras compartilhadas e a
obrigatoriedade em alugar livros na biblioteca da escola como sendo motivadoras para que
elas criassem o gosto pela leitura.
Quanto à escrita, apesar de terem produzido textos na Fundação Bradesco, os exalunos não se referiram a essa atividade como comentaram da leitura. Apenas no meu retrato
sociológico, comentei sobre a escrita, enfatizando que a atividade que eu mais gostava era
escrever produções de texto. A escrita, portanto, não parece ter permanecido como um ato
constante ou relevante para os entrevistados.
Contudo, após apresentarmos o possível efeito da Fundação Bradesco na vida dos
sujeitos e constatar que ela não teve influência para que eles cursassem uma graduação, mas
teve peso em outros aspectos como a disciplina e a leitura, apresentaremos, aqui, o significado
da experiência de serem ex-alunos de uma escola muito estimada pela comunidade de Santa
Cruz de Minas.
Todos os sujeitos pareceram querer definir um conteúdo a contar com uma finalidade
que nos pareceu ser de exaltação dos tempos felizes da infância escolar e consequentemente,
da valorização da instituição. Flávia viu a sua experiência na Fundação Bradesco com tanta
importância que afirmou que ela não foi parte da sua vida, mas sim a sua própria vida.
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Outro ponto que devemos destacar é que os sujeitos parecem ter sentido orgulho de
fazer parte do corpo discente da Fundação Bradesco e aqueles que têm filhos fizeram questão
de afirmar que desejam uma vaga para eles na escola. Havia ali uma relação de pertencimento
que transpassava os discursos. Os ex-alunos sentiam-se parte da Fundação Bradesco e a
sentiam como parte de si, posicionando-se também como seus defensores de ser uma “boa
escola”. Foi possível identificar que todos compartilham do mesmo sentimento pela Fundação
Bradesco. Eles sentem gratidão e orgulho por todo o apoio da unidade escolar na formação de
cada um e por terem estudado na escola “mais estimada da região”. Não é sem razão que
buscam a todo custo colocarem seus filhos na Fundação, pois ainda veem nela uma instituição
importante que pode contribuir na “formação” de suas crianças.
Não foi comentado ter acontecido coisas desagradáveis ou insatisfações durante o
percurso escolar dos sujeitos na Fundação Bradesco. Eles comentaram o que foi significativo,
o que os tocou entre os acontecimentos que vivenciaram naquele espaço. Todos enalteceram a
escola. O fato de aqueles ex-alunos trazerem somente lembranças “boas” nos sugeriu duas
coisas: a primeira é que certamente situações desagradáveis acontecem em qualquer espaço,
mas a intensidade com que elas ocorrem fazem diferença para o que se torna ou não
significativo. A segunda foi que esses sujeitos trouxeram do passado aquilo que os alegrava, e
os dignificava. Os retratos sociológicos nos mostraram que, falar sobre a Fundação Bradesco,
foi trazer à memória o que foi formador e, também, o que foi bom viver lá.
Nestas considerações finais, retornaremos ao objetivo inicial desta pesquisa, que foi
analisar o possível efeito da Fundação Bradesco na vida dos 11 sujeitos participantes da
pesquisa. Fez-se necessário, para esta consideração, refletir sobre o significado da experiência
de escolaridade na Fundação Bradesco para os ex-alunos nela focalizados. Neste processo de
análise, foi importante sinalizar a relevância do que os sujeitos tinham a dizer sobre a escola.
Longe de ter a pretensão de dar por encerrada a discussão que trata da problemática suscitada
por esta pesquisa, apresentamos, a seguir, as nossas considerações finais sobre o assunto.
Julgamos fundamental salientar que essas considerações não têm um caráter de esgotamento
no sentido de exaurir as explicações possíveis. Ao contrário, embora tenhamos que dar um
arremate final a esta pesquisa, gostaríamos que estas colocações incorporassem o atributo de
provocar um espaço de reflexão sobre a problemática aqui tratada.
O histórico de escolarização familiar mostrado nas reconstruções dos retratos nos
mostra que a primeira e segunda gerações dessas famílias possuem uma trajetória escolar
descontínua, interrompida pela emergência da necessidade do trabalho. A maioria dos pais
possui até a 4º série do primário e apenas Aparecida concluiu o magistério. Os atores são dos
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meios populares, cujos pais são de baixa escolaridade, e dos quais a família, na sua maioria,
irmãos, avós, tios, e primos, não acumulou grande capital escolar.
A partir da análise dos retratos sociológicos, foi possível perceber três diferentes
motivações para que os pais escolhessem a Fundação Bradesco como estabelecimento de
ensino: escolhas de ordem pragmática (proximidade da escola), o que se apresentou um
critério interligado às condições financeiras da família, e a oferta do material escolar e
uniforme. Os ex-alunos já foram atraídos por questões estéticas, como a “beleza” da escola e
por ela ter “piscina”, “parquinho” e os alunos usarem “uniforme”, o que conferia
uniformidade aos que pertenciam ao grupo escolar.
Segundo as famílias que optaram pela Fundação Bradesco, esse colégio apresenta
alguns aspectos que o distingue dos demais, como o uniforme, o material escolar, a estrutura
física e a organização da escola. Esses elementos ao mesmo tempo em que anunciam a
diferença entre a instituição e as demais escolas em Santa Cruz de Minas, fazem com que o
sentimento de pertencimento de grupo se afirme cada vez mais.
O prestígio da Fundação Bradesco entre vizinhos, amigos e familiares foi uma das
motivações para as mães escolherem a escola. Algumas mães valeram-se do capital social
para eleger e matricular os filhos na Fundação Bradesco. Além dos outros atrativos da escola
que seduziam as mães, vimos que a instituição criou “nome” e “fama” na comunidade de
Santa Cruz de Minas. Era uma escola “reconhecida na praça” por causa de sua estrutura,
ofertas de materiais e organização.
Como podemos observar, após a análise dos motivos de escolha de escola e seus
respectivos desdobramentos, concluímos que os pais e mães dessas famílias elegem algumas
razões centrais para a escolha da instituição. Entre todas as famílias pesquisadas, existe muita
semelhança quanto às expectativas e motivação para a escolha da escola dos seus filhos. Na
reconstrução dos retratos sociológicos, observamos que a Fundação Bradesco era considerada
como uma “boa escola” e se destacava das demais instituições existentes na cidade de Santa
Cruz de Minas. Para esses pais, a escolha se constituiu decisiva para o cumprimento de suas
expectativas a longo prazo, como a empregabilidade dos filhos.
Chama-nos atenção, também, para o fato de que os 11 sujeitos comentaram sobre a
transmissão de valores morais e éticos, e sobre a disciplina existente e exigida na Fundação
Bradesco. Nas reconstruções dos retratos aqui apresentados, é perceptível como, ao acessarem
a memória do tempo escolar, para cada um deles a disciplina foi um ponto marcante. Essa foi
uma questão que apareceu de forma recorrente nos retratos sociológicos. E ela não emergiu
em meio a relatos de insatisfações. Pelo contrário, os sujeitos valorizam essa característica da
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Fundação. Essa valorização é tão significativa para esses sujeitos, que aqueles que têm filhos,
almejam uma vaga na instituição devido o fato de a escola ser disciplinadora. Observamos
que, mesmo que a disciplina fosse uma imposição da Fundação Bradesco e mencionada por
todos os sujeitos, eles não viram nada de errado nessa exigência da escola. Provavelmente, se
os entrevistássemos quando eram crianças, poderiam se referir à disciplina como algo
negativo. Mas, nos retratos sociológicos, não apareceu colocação alguma negativa por parte
deles.
Os retratos sociológicos deixou explícito que a instituição oferecia uma educação mais
disciplinar, uma formação dos corpos, e isso foi duradouro na vida dos sujeitos. A educação
que esses ex-alunos receberam na instituição, foi uma educação para conformação para o
trabalho e, o convívio social. Como vimos, eles não consideram que foi algo “ruim”. No
contexto da sociologia que nós estamos trabalhando, isso pode se configurar como um novo
habitus. Isto é, criar novas disposições nesses sujeitos. Disposições que possam ser
duradouras e que funcionem como orientações das práticas futuras que esses ex-alunos
possam ter. O habitus que a Fundação Bradesco conseguiu criar nesses sujeitos foi tão eficaz,
que eles não conseguem, mesmo após não estarem inseridos na instituição, olharem de
maneira crítica a formação que eles tiveram e que Foucault (2006) critica que é a formação
dos corpos e das mentes nas instituições escolares.
Como as 11 famílias dos sujeitos entrevistados eram compostas por pai, mãe e filhos,
observamos, também, que a Fundação Bradesco parecia escolher um determinado tipo de
perfil familiar. Só apareceu um caso, o de Cláudia, no qual os pais são divorciados. Mesmo
assim, vimos, na reconstrução do retrato sociológico de Cláudia, que sua mãe não conseguiu
vaga na instituição na primeira tentativa, mas, sim, após estreitar os laços com o irmão da
diretora da escola. Isso mostra uma concepção desejável de sociedade e não mostra os
arranjos familiares que estamos vivendo hoje.
Diante das reconstruções de trajetórias escolares e sociais dos ex-alunos da Fundação
Bradesco, as relações estabelecidas dentro da escola configuraram experiências significativas
nesse contexto, denotando, por vezes, vivências positivas, como as estabelecidas entre
professor e aluno e entre os alunos. Percebemos que as maiores lembranças desses sujeitos
estão vinculadas às relações estabelecidas entre pares, amizades com os colegas e com os
professores, que perduram até o momento presente. Ao serem indagados e instigados a falar
sobre as lembranças da Fundação Bradesco, todos os retratos citam as relações e os vínculos
de amizade, sinalizando as influências de professores e da escola nesse processo.
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Entendemos que é com as experiências na escola que os estudantes, cada um de uma
forma, a partir de seu itinerário individual, estabeleceram um repertório próprio, que foi
delineando suas escolhas pessoais e profissionais. Pensar nas experiências escolares desses
ex-alunos é pensar nos significados que eles destinam a elas e como significam o espaço em
lugar. Lugar de boas lembranças, lugar de novos caminhos, lugar de formação, lugar que eles
transitaram do Ensino Médio para o trabalho.
Entendemos as trajetórias apresentadas como individuais e sociais, sendo fruto de uma
construção coletiva baseada em uma rede de apoio, que, variando em relevância e tamanho,
esteve presente nas histórias dos 11 sujeitos. Nessa rede de apoio, incluímos a família, que
desempenhou um importante papel de acompanhamento e incentivo, sobretudo, no início da
vida escolar dos sujeitos, as amizades construídas na escola, a experiência com o trabalho e o
estímulo da família e do cônjuge na construção de uma trajetória prolongada.
E por falarmos em trajetória prolongada, uma das conclusões mais cruciais desta
pesquisa é que a Fundação Bradesco criou condições relativas nesses sujeitos para uma
longevidade escolar. Além disso, como os dados mostram, todos os ex-alunos estudaram a
noite e isso não era uma opção, pois a Fundação só oferecia o ensino noturno. Observamos
que a oferta do ensino noturno se casa com a política de formação de jovens para o mercado
do trabalho e, também, com a ética do trabalho cultivada no seio da família. As empresas
impõem ao contratar jovens trabalhadores que estes estejam matriculados em escolas
noturnas. E constatamos que os ex-alunos, na sua maioria, estavam inseridos no mercado de
trabalho. Esta condição de trabalhador-aluno, pois passa mais tempo no trabalho do que na
escola, talvez seja a característica forte dos alunos do Ensino Médio noturno. E essa situação
traz efeitos na vida dos sujeitos, como a dificuldade dos alunos entrarem na universidade, e,
principalmente, a diminuição do tempo de uma preparação para entrar em um curso de uma
universidade pública.
Analisando os perfis dos participantes da pesquisa, para esses jovens trabalhadores o
que caracterizou a vida foi o trabalho. E foi através desse que eles fixaram os limites de
estudo. Por um lado, a Fundação deteve estes alunos, tornando-se a principal via de acesso
para que eles se mantivessem no mercado de trabalho, por oferecer o Ensino Médio noturno,
mas por outro lado, colocou-os em situação de despreparo em relação aos jovens que se
dedicam exclusivamente aos estudos. Desse modo, as escolas ao oferecerem o Ensino Médio
noturno tendem a favorecer as empresas e prejudicar aos alunos. Aquelas vão continuar com
funcionários pouco qualificados e que vão permanecer no emprego. E os alunos serão os
prejudicados, pois não vão ter pretensões acadêmicas e aqueles que têm, não possuem
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conhecimento básico para alcançarem o mundo acadêmico, permanecendo em um emprego
que exige pouca qualificação.
Whitaker e Fiamengue (2001) mostraram a diferença de escolha de curso e
desempenho entre jovens que cursaram o Ensino Médio noturno, em escolas públicas, e
jovens que estudaram em instituição privada, no período diurno. A pesquisa das autoras
revelou que os jovens advindos das camadas médias e que estudaram em escolas privadas
escolhiam cursos de maior prestígio. Os jovens que estudaram em escolas públicas e dividiam
seu tempo com o trabalho, escolhiam, quando conseguiam entrar na universidade, cursos de
menor prestígio.
Whitaker e Fiamengue (2011) também demonstram que o Ensino Médio noturno tem
uma característica singular, pois recebe um alunado esgotado, que chega à escola após uma
jornada de trabalho. Um alunado que evade e desiste da escola ou que tenta, com muito
esforço, concluir o Ensino Médio e não dar continuidade aos estudos, inserindo-se em uma
universidade, o que confirma nossa observação nos retratos sociológicos.
Para os ex-alunos, a experiência de longevidade escolar pode ter sido motivada pela
escola, contudo a Fundação não conseguiu criar um conjunto de disposições fortemente
arraigadas que agiriam como um habitus para uma longevidade escolar nesses atores. No meu
caso, ao sentir-me incomodada com a situação de minha família, que era assalariada, e por
não querer ter o mesmo futuro dos meus pais, prestei concurso e vestibular para trilhar
caminhos diferentes. Não podemos deixar de destacar também o comportamento de minha
mãe em relação à minha escolarização. Mesmo não tendo uma escolarização refinada,
podemos perceber que ela produziu disposições escolares duráveis em mim, a ponto de me
levar ir construindo uma trajetória escolar de excelência na educação básica, conforme
demonstrado no gráfico da página 58. Essa participação da minha mãe merece destaque, pois
fui desenvolvendo um comportamento escolar, um “gosto pelos estudos”, que não faz parte
das disposições dos demais membros da minha família, como a minha irmã, que não mostrava
interesse pelos estudos.
Outro ponto de destaque é a “solidariedade familiar” (LAHIRE, 1997, p. 195) que
minha mãe moveu para garantir que a filha “inteligente” se dedicasse de maneira mais intensa
possível aos estudos, oferecendo ajuda financeira, caso eu precisasse. A minha aprovação no
vestibular confirmou, para minha mãe, o meu “brilhantismo” e a minha capacidade para
“seguir em frente”, motivo pelo qual eu recebo apoio para estudar até os dias de hoje. Os
cônjuges de Flávia e Elton serviram de norte para que eles chegassem ao Ensino Superior. A
ex-aluna Cláudia teve o apoio da mãe e Adriano foi motivado por causa de sua profissão. Não
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podemos desprezar que, no que se refere à conjuntura socioeconômica, o fato de pertencerem
às camadas populares fez com que, a necessidade do trabalho remunerado fosse um
imperativo de sobrevivência.
Entendemos que, na maior parte das vezes, acompanhada de trabalho exaustivo (físico
ou intelectual) e elevada carga horária diária, essa situação acaba por acarretar limites para
que esses sujeitos se insiram em uma universidade: Antes, eu trabalhava umas 12 horas por
dia e não consegui terminar o curso de Pedagogia. Era o trabalho e a família pra cuidar.
Não dei conta. Larguei o curso, disse Flávia. A pesquisa evidenciou que esse quesito pode se
tornar uma circunstância de impedimento determinante para a inserção e permanência do
sujeito na universidade. Constatamos, também, que, para aquele que se inseriu em uma
universidade, existiu a tênue fronteira que separava a decisão de interromper o curso da
decisão de continuar, devido às dificuldades financeiras, como foram relatadas por Mariana.
Após analisarmos as configurações familiares dos 11 sujeitos da pesquisa, outra
consideração relevante é que a Fundação Bradesco efetua um trabalho fino de escolha de
famílias que parecem estar aptas a exercer um tipo de papel que a escola espera que elas
desempenhem, para que o trabalho e todo esforço da Fundação se vejam realizadas no
trabalho desenvolvido pela escola e pelas famílias. O ethos desenvolvido no lar se casa bem
com as exigências da forma escolar imposta pela Fundação, até mesmo quando o sucesso do
jovem é relativo, como no caso de Adriano, que se tornou militar. Como Thin (2006, p. 216)
expõe:
A forma escolar é constituída como forma de relações sociais e de
socialização que partilha um certo número de traços articulados entre si e
que caracterizam uma maneira de socializar que se impôs como
predominante em várias sociedades modernas. A socialização ocorre fora
das temporalidades da vida social, segundo ritmos que são próprios da escola
e que se baseiam no princípio de um emprego bem estruturado do tempo,
deixando o mínimo de tempo possível para o tempo livre de toda rotina e de
toda atividade escolar ou educativa. A forma escolar é uma forma de relação
social específica, no sentido de que ela é, antes de tudo, uma relação
pedagógica.

Percebemos que a tarefa da Fundação foi educar e formar as mentes e corpos, já que
“na forma escolar, a socialização passa pela aprendizagem de regras” (THIN, 2006, p. 216).
No artigo de Thin (2006), vimos que a forma escolar está diretamente associada a um
processo de escolarizar a sociedade que visava à educação das crianças pobres. Vimos no
artigo do autor que havia uma obsessão pela ocupação incessante das crianças pobres
francesas, que não deviam ficar entregues a si mesmas ou expostas aos males da rua. Nesse
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contexto, que entra a participação da escola, educando os seus alunos para que eles
preencham o seu tempo e sejam pessoas dóceis e educadas, o que acontecia dentro do interior
da Fundação Bradesco.
Observamos que o trabalho, a escassez de tempo, a falta de conhecimento dos pais
sobre o Ensino Superior e, a falta de influência da família para que o filho cursasse uma
graduação foram apontadas pelos sujeitos como uma das principais categorias de
impedimento para que eles se inserissem em uma universidade. O envolvimento da rede de
configuração familiar aconteceu durante o período escolar e não foi ampliado para o ingresso
na universidade, com exceção na família de Cláudia.
Não podemos desprezar que os pais se preocupavam com a escolarização dos filhos.
São mães que lutaram por uma “boa escola” e auxiliavam seus filhos de acordo com as suas
instruções. Não ficou evidente que essas mães almejavam a inserção dos filhos no curso
superior, mas a valorização da escola marca igualmente o comportamento dos pais dos
sujeitos. É inegável que a família desses atores sociais moveu grandes esforços para manter os
filhos estudando. De acordo com Lahire (1997, p. 334), entre a sua amostragem de 26 famílias
dos meios populares entrevistadas, quase todos os pais, qualquer que seja a situação escolar
da criança, têm o sentimento de que a escola é algo importante e manifestam a esperança de
ver os filhos “sair-se melhor do que eles”. Continua o autor:
Aliás, é importante destacar que os pais, ao exprimir seus desejos quanto ao
futuro profissional dos filhos, tendem, frequentemente, a desconsiderar-se
profissionalmente, a ‘confessar’ a indignidade de suas tarefas: almejam para
sua progênie um trabalho menos cansativo, menos sujo, menos malremunerado, mais valorizador que o deles (ibidem).

Entretanto, as disposições construídas no interior da família a respeito do trabalho, ou
seja, o ethos do trabalho é tão forte nessas famílias, que muitos filhos, mesmo que passam
pela escola, eles dão continuidade ao trabalho que vem sendo desenvolvido no interior dessas
famílias, pelo menos há duas gerações, que é o caso da família de Roberto.
Percebemos que os pais, principalmente a mãe, participavam da vida escolar dos filhos
das mais variadas formas, como: fazer com que os irmãos mais velhos se encarregassem de
monitorar os mais novos na execução das atividades escolares; fazer os filhos estudarem nos
dias de prova, apoiar emocional e materialmente às decisões escolares dos filhos, e valorizar
as práticas de leitura e escrita, como se deu de maneira muito acentuada na família de Cláudia
e na minha, ou a liberação dos filhos da busca de trabalho remunerado, como o caso de
Gláucia. O controle das amizades, dos horários e das saídas também mostra como esses pais
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estão atentos a seus filhos e como o cotidiano familiar e a "-moral doméstica-" podem
interferir nos percursos escolares da prole.
Por mais que o papel da mãe tenha destaque, como aquela que sempre fez tudo pela
manutenção dos filhos na escola, o pai também aparece nos retratos com ações que o colocam
como alguém atento a essas questões, por mais que sua participação não tenha sido
sistemática, principalmente pelo papel de provedor que ocupa na família.
Outro fator que pudemos apurar nos retratos é a importância que o conhecimento
escolar representa para essas famílias. De acordo com esses pais, a escolarização está
intimamente relacionada à melhoria das condições de vida para seus filhos. Ou seja, para eles,
parece estar claro que, por meio dos estudos, e somente por meio deles, os filhos poderão
ascender socialmente, ter garantia de bons empregos e boa condição na vida. E é exatamente
por encontrar esse sentido nos estudos que os pais fazem de tudo para manter os filhos, pelo
menos, enquanto concluem o Ensino Médio, longe do trabalho, possibilitando que estes
consigam um futuro melhor do que o que tiveram. Todos os pais envolvidos nesta pesquisa
tiveram de ingressar muito cedo no mundo do trabalho e interromper seus estudos ou aprender
atividades domésticas.
Mariana afirmou que por a escola ter o estudo “bom”, ela foi matriculada na
instituição. Vimos que as famílias não se baseavam em resultados da escola nos vestibulares
para afirmar que a escola tinha um “bom estudo” e, sim, nos comentários que assolavam a
cidade de Santa Cruz de Minas. Porém, questionamos: Como a Fundação Bradesco pode se
constituir como uma “boa escola”, no quesito “bom estudo”, sendo que as pessoas que
tentaram uma aprovação no vestibular não foram aprovadas na primeira tentativa? Que
“qualidade de ensino” é essa que fez, nós, ex-alunos, procurarmos por cursinhos prévestibulares, e, no caso específico de Mariana, perder a conta de quantas vezes prestou o
vestibular? A Fundação Bradesco pode ser considerada como uma “boa escola” pelos
aparatos materiais e pela disciplina que nela impera, contudo, falar sobre “educação de
qualidade” baseando nas tentativas e estratégias que nós, ex-alunos, tivemos para tentar nos
adentrarmos em uma instituição superior é um equívoco.
E se a Fundação Bradesco do passado é muito diferente da Fundação de hoje, as
representações que as pessoas de Santa Cruz de Minas e adjacências tem dessa escola mudou
muito pouco, pois nos dias atuais comumente se ouve que a Fundação é “uma boa escola”
porque oferece “material escolar e uniforme” para os alunos.
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ANEXO I
Capital físico

Por meio deste questionário vou analisar a aquisição dos sujeitos em relação à moradia
e bens duráveis.


Primeiramente quero saber sobre o acesso a moradia de cada sujeito
entrevistado. A casa na qual residem é alugada, própria (já quitada ou em
andamento) ou cedida por algum familiar? É importante saber a qualidade da
moradia e para isso quero saber mais sobre a residência. O tamanho da mesma
(é uma casa grande ou não), quantidade de cômodos para analisarmos se os
moradores da casa estão confortavelmente abrigados.



O sujeito possui algum terreno/lote? Localidade?



Após os entrevistados relatarem sobre a sua situação de moradia, queremos que
eles nos digam o acesso aos bens duráveis que eles têm tais como:
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Televisão: Quantidade, polegadas.
Possuem TV a cabo?
Fogão?
Possui Microondas?
Geladeira?
Possuem rádio?
Possuem máquina de lavar e/ou tanquinho?
Possuem telefone fixo?
Celular/modelo
Possui computador?
Laptop?
Tem acesso a internet?
Possui veículo? (marca, modelo, ano)

Anexo II
Quadro Comparativo das três LDBS
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Fonte: CARVALHO (2012).

Anexo III
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO AOS PESQUISADOS
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Eu, Gisele de Cássia Lopes, pesquisadora responsável pela proposta intitulada “A
reconstrução de trajetórias escolares e sociais como elementos para uma discussão do efeito
da escola em sujeitos das camadas populares: O caso de ex-alunos da Fundação Bradesco, São
João del-Rei, MG” do curso de Pós-graduação em Educação da Universidade Federal de São
João Del-Rei, que tem como objetivo central investigar quais foram os efeitos da escola
Fundação Bradesco na vida dos ex-alunos da instituição que eram moradores da cidade de
Santa Cruz de Minas.
A partir deste documento atribuo garantias legais, baseadas na Resolução CNS 196/96,
que atesta a concordância em participar da pesquisa e o direito de dela desistir se for de
vontade própria. Este documento também lhe assegura o direito a manter o nome real dos
entrevistados, bem como a divulgação dos dados coletados na entrevista apenas para fins
acadêmicos. Destaca-se que não há critérios pré-definidos de suspensão da pesquisa, pois não
há, durante o processo de coleta de dados, nenhum risco ou prejuízo para os sujeitos
pesquisados. Reserva-se ainda o direito de recusa por parte do pesquisado, caso não queira
colaborar com a proposta de estudo.
Por fim, informamos que não há previsão de qualquer tipo de ressarcimento ou
indenização, tendo em vista as especificidades do trabalho a ser realizado. Entretanto,
explicitamos que estamos atentos a certas medidas de proteção que visam a confidencialidade
das informações obtidas.
Qualquer dúvida ou necessidade de esclarecimento, entre em contato com os
pesquisadores ou com o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de São João
Del-Rei (MG) nos seguintes telefones:
Gisele Lopes – 32 999172043
Écio Antônio Portes -32 33733184
Concordo e assino o presente termo.
São João del-Rei (MG), ____ de _____________de 2017.
____________________________________
Participante da pesquisa

