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RESUMO 

Este trabalho de pesquisa se insere no emergente debate acadêmico acerca 

de temáticas que colocam o rural em destaque. Buscando contribuir para a 

produção de conhecimento acerca da juventude rural, objetiva investigar o 

discurso que jovens mulheres residentes na zona rural que estudam na zona 

urbana do município de Entre Rios de Minas – MG constroem sobre sua 

escolarização. Este estudo encontra-se fundamentado em um referencial 

teórico-conceitual que articula as categorias de rural e urbano, de juventude, de 

projeto de vida, de gênero e de identidade de gênero com questões 

relacionadas à escolarização de jovens, focalizando a experiência de jovens 

mulheres rurais, numa perspectiva que se aproxima do pós-estruturalismo. No 

que se refere aos aspectos teórico-metodológicos, baseia-se nos pressupostos 

da Análise do Discurso de cunho foucaultiano, sendo que as informações 

produzidas na pesquisa foram obtidas principalmente por meio de entrevistas 

individuais e grupais envolvendo as jovens mulheres rurais investigadas. 

Partindo de uma discussão acerca dos elementos que compõem o contexto da 

produção dos discursos das jovens, o trabalho de análise permitiu evidenciar a 

formação discursiva que caracteriza o discurso que as jovens mulheres rurais 

produziram sobre o processo de escolarização no qual estão inseridas. Os 

resultados encontrados na pesquisa indicaram que, na produção desse 

discurso, estão articulados fatores como: a história escolar e profissional dos 

familiares; as obrigações das jovens no seio familiar; as implicações referentes 

ao município e à escola em que estudam; os padrões sociais difundidos nas 

comunidades rurais a que pertencem, sobretudo, no que se refere à construção 

das identidades de gênero; a tensão dialética campo-cidade que intervém 

nesse contexto. Esses resultados geram questionamentos que demandam 

reflexões acerca das determinações socioeconômico-culturais que restringem 

as experiências e projetos dessas jovens, contribuindo para a problematização 

das diferentes realidades de jovens mulheres rurais em sua articulação com os 

processos educacionais. 

Palavras-chave: Jovens mulheres; Discurso; Escolarização; Zona rural; 

Gênero; Projeto de vida. 



ABSTRACT 

This research takes part in the emergent academic debate on themes regarding 

the prominence of rurality. Aiming at contributing to the production of knowledge 

about rural youth, it is intended to investigate the discourse young women 

produce on their schooling process while living in rural regions and studying in 

the urban zone of Entre Rios de Minas town – MG. This study is grounded on a 

theoretical and conceptual framework that articulates categories such as rural 

and urban, youth, life project, gender and gender identity along with issues 

related to young people schooling, focusing on young rural women’s 

experiences in a perspective close to post-structuralism. As regards to 

theoretical and methodological aspects, this research is based upon the 

assumptions by Foucaultian approach to Discourse Analysis, having all data 

collection been mainly produced by conducting individual and group interviews 

involving the young rural women investigated. By discussing contextual 

elements for the young women’s discourse production, the analysis work made 

evident the discursive arrangement which characterizes the discourse produced 

by the young rural women on their own schooling process. Results show factors 

articulated with the production of this discourse, such as: both education and 

professional lives of the family group; young women’s duties within their family 

core; issues related to the town and the school where they study; social 

standards in effect throughout the rural communities they belong to, especially 

as for what is referred to gender identity construction; the intervention by the 

country-city dialectical tension in this context. Such results raise questions that 

require considerations on cultural social-economical constraints that pose limits 

to these young women’s experiences and projects, contributing to the inquiry of 

the different realities of young rural women in articulation with educational 

processes. 

Key-words: Young women; Discourse; Schooling; Rural area; Gender; Life 

project. 
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INTRODUÇÃO 

Segundo as estatísticas nacionais baseadas no Censo Demográfico 2000, mais 

de 80% da população brasileira vive em áreas urbanas. Entretanto, 

investigações pormenorizadas sobre a realidade rural do país, destacando-se 

os estudos de Veiga publicados em 20021, atestam que cálculos mais 

adequados indicariam que o espaço rural abrange a maioria do território 

nacional e cerca de 30% da sua população. 

Na contramão dos dados oficiais que tendem a “urbanizar” o Brasil, tem 

crescido o debate acadêmico acerca de temáticas que colocam o rural em 

destaque. Mota e Schmitz (2002) enfatizam a pertinência do rural como 

categoria de análise do social, principalmente quando é pensado de forma 

relacional, seja em relação ao urbano ou em relação a outros rurais, o que 

implica na abordagem da questão das mudanças de ordem socioeconômica 

que vêm transformando as experiências sociais nos meios rurais. 

Nesse debate, emerge a juventude rural que “salta aos olhos como a faixa 

demográfica que é afetada de maneira mais dramática por essa dinâmica de 

diluição das fronteiras entre os espaços rurais e urbanos, combinada com o 

agravamento da situação de falta de perspectivas para os que vivem da 

agricultura” (CARNEIRO, 1998, p. 97). 

Mas, embora a temática da juventude tenha se configurando numa importante 

preocupação entre pesquisadores e profissionais de várias áreas, pois aponta 

para questões de âmbito sociocultural, educacional e econômico, a juventude 

rural tem passado despercebida pela produção acadêmica brasileira.  

As pesquisas acadêmicas e projetos voltados para o universo rural muito pouco 

tratam das questões que envolvem a sua população jovem. E, se a juventude
                                                 
1 De acordo com Veiga (2002) a visão oficial sobre o desenvolvimento territorial do Brasil é 
precária, pois identifica como urbanas as sedes dos municípios (cidades) e dos distritos (vilas) 
independente de suas características. Assim, a delimitação nacional do urbano e do rural não 
leva em consideração uma combinação de critérios de tamanho, densidade da população e da 
sua localização, o que culmina em uma distinção arbitrária entre as populações rurais e 
urbanas brasileiras. Além disso, tal delimitação resulta em distorções na visão da realidade 
socioeconômica brasileira gerando inadequações nas políticas públicas nacionais.  
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rural brasileira era ou ainda é pouco pesquisada, quando surgem pesquisas, 

estas se restringem às análises dos jovens enquanto aprendizes de 

agricultores que se tornam adultos precoces em função dos processos de 

socialização e de divisão social do trabalho a que são submetidos no interior da 

família (CARNEIRO, 1998). 

Sales (2006) destaca ainda que os estudos sobre a juventude não apenas não 

têm se ocupado com os jovens rurais como também vêm negligenciando as 

jovens mulheres, sendo que têm privilegiado a investigação de questões 

relacionadas ao jovem da cidade e do sexo masculino. 

O presente trabalho de pesquisa busca contribuir para o preenchimento de 

lacunas nas produções acadêmicas brasileiras, uma vez que chama a atenção 

para a juventude rural e a partir de um olhar que coloca em evidência jovens 

mulheres mineiras que residem na zona rural, mas estudam na zona urbana de 

seu município, por meio da investigação e análise do discurso que essas 

jovens constroem sobre o processo de escolarização no qual estão inseridas.  

Nesse sentido, torna-se relevante reportarmos às pesquisas que tratam das 

relações de gênero em sua articulação com a temática educacional. De acordo 

com Teixeira (2008), no Brasil esses estudos têm aumentado 

significativamente nas últimas duas décadas, destacando temáticas 

relacionadas ao acesso e permanência no sistema escolar brasileiro; à busca 

de explicação para as desigualdades de gênero apresentadas nas estatísticas 

educacionais; às relações entre família e escola em sua articulação com o 

gênero; às construções socioculturais sobre papéis atribuídos a homens e 

mulheres nos grupos sociais; e à feminização do magistério. A autora destaca 

que  

Todos os estudos chamam a atenção para a complexidade dos 
fenômenos educacionais e para a idéia de que a compreensão das 
relações entre educação e as divisões de gênero só terá avanço 
mediante o aprofundamento dos significados atribuídos à constituição 
da identidade de gênero, bem como os fatores que a elas se associam, 
por exemplo raça e classe social (Id. Ib., p. 60). 

Rosemberg (2001) enfatiza que a produção acadêmica brasileira sobre o tema 

ainda é deficitária e que o sistema educacional brasileiro enfrenta um dilema: 
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apresenta igualdade de oportunidades para os sexos no que se refere ao 

acesso e permanência no sistema, mas revela intensa desigualdade associada 

às origens étnico-racial e socioeconômica. Desse modo, tornam-se necessárias 

investigações sobre como as hierarquias de gênero interagem com as de 

raça/etnia e classe na produção de exclusões e desigualdades. Cabe destacar 

aqui que o presente estudo atende à necessidade de se investigar as relações 

entre gênero e origem social, uma vez que se ocupa com jovens mulheres 

oriundas do meio rural. 

Essas considerações inicias indicam a relevância de se realizar pesquisas que 

não apenas tematizem a juventude rural, mas que problematizem 

principalmente as diferentes realidades de jovens mulheres rurais em sua 

articulação com os processos educacionais.  

A investigação de questões sobre a juventude rural poderá contribuir para a 

construção de um conhecimento elaborado sobre a realidade de jovens 

mulheres rurais e esse conhecimento, por sua vez, poderá possibilitar a 

compreensão de práticas culturais, espaços e situações sociais nas quais 

essas jovens vêm se constituindo e sendo constituídas como sujeitos sociais. 

Além disso, o conhecimento produzido no âmbito das relações de gênero e sua 

articulação com o processo de escolarização poderá constituir fonte importante 

para a realização de estudos sobre um tema tão relevante para a comunidade 

acadêmica. 

Neste estudo, o interesse pela investigação de questões que perpassam as 

experiências de jovens mulheres rurais estudantes foi delineado a partir de 

fatores relacionados não apenas com a relevância acadêmica da temática 

como também com motivações pessoais despertadas ao longo de minha 

trajetória escolar e acadêmica. 

Embora seja natural de São Paulo – SP2, cidade na qual permaneci durante 

meus primeiros 15 anos de vida, cresci no seio de uma família tradicionalmente 

                                                 
2 De acordo com as “Estimativas das populações residentes, em 1º de julho de 2009, segundo 
os municípios” divulgada pelo IBGE, a cidade de São Paulo possui uma população de 
11.037.593 habitantes, sem considerar a sua região metropolitana, configurando-se como a 
maior unidade municipal do Brasil, das Américas e do Hemisfério Sul. 
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rural, filha de mãe oriunda do sertão pernambucano e de pai proveniente da 

zona rural do interior mineiro. Minha experiência escolar foi inteiramente 

construída na rede pública de ensino, sendo que o Ensino Médio foi cursado na 

Escola Estadual Ribeiro de Oliveira em Entre Rios de Minas – MG, cidade natal 

de meu pai.  

E foi durante o Ensino Médio que pude vivenciar as primeiras experiências 

relacionadas com o objeto de estudo deste trabalho, uma vez que convivi com 

alunos que residiam na zona rural do município e precisavam se deslocar 

diariamente para a sede para frequentar as aulas. Ao longo dessas 

experiências, pude verificar a predominância feminina entre esses alunos e as 

inúmeras dificuldades inerentes à sua trajetória escolar (incluindo 

discriminações originadas de professores e alunos “da cidade”), bem como 

algumas das suas estratégias para atingir o sucesso escolar. 

Além dessas observações no espaço escolar, sempre me incomodaram “falas 

patriarcalistas” proferidas por alguns dos meus familiares residentes na zona 

rural que, em síntese, argumentavam que as filhas não precisavam estudar e, 

muito menos, frequentar a escola na cidade, pois isso poderia desviá-las do 

caminho para o casamento, sendo muito mais importante garantir-lhes o 

aprendizado dos afazeres domésticos.  

Em meio a essas vivências, começava a se delinear meu interesse pelas 

questões de gênero e mais especificamente pelas diferenças de gênero que 

permeiam o processo de escolarização entre jovens rurais, tendo em vista as 

consequências na construção de suas trajetórias de vida. 

Durante a graduação no curso de Psicologia da UFSJ, tive a oportunidade de 

trabalhar como Bolsista de Iniciação Científica3 sendo que meu trabalho de 

pesquisa focalizou a investigação das transformações socioculturais do 

universo feminino Xakriabá (povo indígena do norte de Minas Gerais), 

                                                 
3 Inicialmente pelo Programa Institucional de Iniciação Científica – PIIC/UFSJ e posteriormente 
pelo Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica – PIBIC/CNPq/UFSJ, sendo 
orientada pelo professor Doutor Carlos Henrique de Souza Gerken, durante os anos de 2005 a 
2007, na pesquisa “Produção e transmissão de conhecimentos na cultura tradicional Xakriabá: 
contradições do cenário contemporâneo”, desenvolvida pelo LAPIP – Laboratório de Pesquisa 
e Intervenção Psicossocial da UFSJ. 
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buscando analisar as formas de inserção da mulher nos vários segmentos da 

vida dos Xakriabá, observando sua articulação com o processo de 

escolarização e letramento em curso na comunidade local cuja configuração 

socioeconômica se assemelha à de muitos espaços rurais no interior do Brasil. 

Em outra oportunidade, trabalhei como estagiária na área de Pesquisa4 

realizando atividades relacionadas com a investigação do processo educativo a 

partir do entrelaçamento entre família e escola, refletindo sobre o projeto 

formativo da criança.  

Essas experiências introduziram-me no universo da pesquisa científica 

possibilitando o aprofundamento teórico acerca de temáticas educacionais não 

exploradas no curso de Psicologia, bem como a apropriação de instrumentais 

teórico-metodológicos necessários à formação científica, impulsionando-me na 

busca por seguir a carreira acadêmica após a graduação. É importante 

ressaltar que a pesquisa realizada na Iniciação Científica foi decisiva no que se 

refere ao direcionamento para o estudo das relações de gênero em sua 

articulação com a temática educacional envolvendo populações rurais, o que 

culminou no meu interesse em aprofundar o estudo desse tema ao nível do 

Mestrado em Educação da UFSJ. 

Articulando as “inferências pessoais” motivadas pela curiosidade ingênua 

despertada pelas questões de gênero que se apresentaram a mim desde o 

Ensino Médio com os resultados de pesquisa obtidos durante a Iniciação 

Científica, passei a questionar mais profundamente sobre a experiência 

educacional de jovens mulheres da zona rural, focalizando relações de gênero 

e aspirações para o futuro. 

Nesse contexto, algumas questões passaram a inquietar-me mais diretamente: 

Qual a influência da escolarização na construção das representações que 

essas jovens têm acerca dos limites dados pela socialização via trabalhos e 

deveres domésticos? Quais as aspirações escolares dessas jovens, 

                                                 
4 As atividades foram desenvolvidas no projeto de estágio “A investigação do papel da 
instituição familiar nos processos formativos infantis, a envolver a escola”, vinculado à pesquisa 
“Colaboração família e escola nos primeiros anos escolares”, a qual corresponde ao 
desdobramento da pesquisa "Da pré-escola ao ensino fundamental: a transição” coordenada 
pela professora Doutora Ruth Bernardes de Sant’Ana. 
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englobando dificuldades que enfrentam no que se refere ao acesso e 

permanência no sistema de ensino, na busca por uma profissionalização que 

lhes confira autonomia? Tendo em vista as práticas educativas produzidas pela 

escola que essas jovens frequentam, de que maneira elas podem ser 

conduzidas a superarem as determinações impostas pelo discurso 

patriarcalista? 

Com o objetivo de buscar respostas a questões como essas, elaborei um Pré-

projeto de Mestrado que propunha a investigação da realidade educacional 

experienciada por jovens da zona rural que frequentam o Ensino Médio na 

parte urbana do município de Entre Rios de Minas, analisando as relações 

entre seus processos de escolarização e de construção social da sua 

identidade de gênero5. Interessava-me especificamente, descrever e analisar 

as formas de inserção e participação no espaço escolar das alunas rurais, 

observando sua articulação com suas aspirações profissionais; compreender 

os elementos que subjazem aos processos de construção da identidade 

feminina entre essas alunas, relacionando-os com as práticas e cultura da 

escola que frequentam; e investigar o papel da escola no que se refere à 

transformação da realidade sociocultural vivenciada por essas jovens. 

A partir da aprovação no processo de seleção de alunos para o Curso de 

Mestrado em Educação, Linha de pesquisa: Discursos e Produção de Saberes 

nas Práticas Educativas, pude melhor explorar os referenciais teórico-

metodológicos relacionados com a investigação proposta, cursando disciplinas 

não apenas no curso de Mestrado em Educação como também no curso de 

Mestrado em Psicologia da UFSJ que foram importantíssimas no que se refere 

a minha instrumentalização para a realização deste estudo.  

Em seguida, pude realizar as primeiras aproximações com o campo empírico 

da pesquisa, sendo estabelecido o contrato com a direção e os professores da 

Escola Estadual Ribeiro de Oliveira. Logo após esses primeiros contatos, 

                                                 
5 Esse pré-projeto de pesquisa intitulado “O processo de escolarização e a construção social da 
identidade de gênero entre jovens mulheres da zona rural” foi apresentado como pré-requisito 
para admissão no Programa de Pós-Graduação em Educação: Processos Socioeducativos e 
Práticas Escolares da UFSJ durante o Processo Seletivo que objetivava o preenchimento das 
vagas de sua primeira turma de Mestrado constituída no primeiro semestre de 2008. 
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realizei um estudo-piloto que corresponde a uma fase exploratória da pesquisa 

para verificar quais procedimentos metodológicos proporcionariam uma 

produção de informações significativa para os objetivos da investigação 

proposta6.  

Porém, a partir de uma breve análise das informações obtidas com essa 

aproximação inicial com o campo de pesquisa, bem como das reflexões 

geradas pelas contribuições realizadas pela banca do Exame de Qualificação 

no Mestrado, verifiquei que tais recursos não se mostraram os mais adequados 

para o estudo proposto. Verifiquei também que os próprios objetivos da 

pesquisa deveriam ser revistos, uma vez que se delineavam muito amplos e 

abrangentes. Assim, ao invés de me lançar na ambiciosa empreitada de 

investigar a “realidade educacional” das jovens mulheres rurais, passei a 

focalizar os discursos dessas jovens.  

O questionamento acerca dos elementos que os discursos em questão revelam 

sobre a escolarização dessas jovens mostrou-se mais simples e objetivo, 

porém não menos instigante e fecundo. Desdobrando-se da questão central 

gerada “Como se caracterizam os discursos que as jovens mulheres rurais 

constroem sobre o processo de escolarização no qual estão inseridas?”, 

apresentaram-se as seguintes questões: “Como os valores difundidos nos 

meios rurais e urbanos vivenciados por essas jovens se articulam na 

construção desse discurso?”, “De que maneira o processo de construção das 

identidades de gênero ao qual essas jovens estão submetidas interfere na 

construção desse discurso?” e “Como esse discurso se relaciona com a 

construção do projeto de vida dessas jovens?” 

Os novos questionamentos suscitados conduziram-me à formulação de novos 

objetivos de pesquisa delineados de modo a direcionarem a busca por 

respostas às questões formuladas para a investigação. Assim, este estudo foi 

realizado com o objetivo geral de investigar o discurso que jovens mulheres 
                                                 
6 Esse estudo foi realizado entre os meses de outubro e dezembro de 2008, envolvendo a 
turma do terceiro ano do Ensino Médio do turno da manhã, sendo doze alunos provenientes da 
zona rural: sete alunos do sexo masculino e cinco alunas do sexo feminino. Nesse estudo 
preliminar, foram realizadas observações em sala de aula e a aplicação de um questionário 
composto por questões referentes a aspectos da vida pessoal e escolar dos alunos.  
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residentes na zona rural, mas que estudam na zona urbana do município de 

Entre Rios de Minas – MG constroem sobre sua escolarização. Em termos 

específicos, os objetivos deste estudo são os seguintes:  

1) Analisar as articulações entre os valores vivenciados nos meios rurais e 

urbanos na construção desse discurso; 

2) Identificar os elementos que subjazem aos processos de construção da 

identidade de gênero na construção desse discurso; 

3) Compreender as relações entre esse discurso e a construção do projeto de 

vida dessas jovens. 

Buscando responder aos questionamentos e objetivos levantados, montou-se 

uma estrutura de pesquisa delineada nesta dissertação que está organizada 

em quatro capítulos.  

No primeiro deles, apresenta-se o referencial teórico-conceitual do trabalho que 

articula as categorias de rural e urbano, de juventude, de projeto de vida, de 

gênero e de identidade de gênero com questões relacionadas à escolarização 

de jovens, focalizando a experiência de jovens mulheres rurais.  

O segundo capítulo delineia o percurso teórico-metodológico orientado pelos 

pressupostos da Análise do Discurso de cunho foucaultiano, que caracterizou 

os processos de produção e análise das informações obtidas principalmente 

por meio de entrevistas individuais e grupais envolvendo as jovens mulheres 

rurais investigadas. Ainda nesse capítulo, encontram-se a descrição do 

contexto no qual se deu a investigação e do trabalho de campo, com 

identificação das dinâmicas e entrevistas realizadas. 

No terceiro capítulo, são discutidos elementos que compõem o contexto da 

produção dos discursos das jovens, sendo apresentados os perfis do município 

de Entre Rios de Minas e da Escola Estadual Ribeiro de Oliveira, onde foi 

realizada a investigação, bem como das próprias jovens e da situação de 

entrevista na qual foram produzidos os discursos. 
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O quarto capítulo apresenta o trabalho de análise propriamente dito das 

informações obtidas na pesquisa, a partir de dimensões analíticas construídas 

por meio de uma articulação entre os elementos teóricos, os discursos das 

jovens e seu contexto de produção, quais sejam: Zona Rural e Escolarização; 

Gênero e Escolarização; Escolarização e Futuro.  

Nas considerações finais, percorremos o trajeto da pesquisa realizada, 

retomando e sintetizando as principais questões evidenciadas ao longo do 

desenvolvimento deste estudo, sendo também elaboradas algumas conclusões 

e reflexões a partir dos resultados obtidos nesta investigação. 
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CAPÍTULO I 

RURAL E URBANO, GÊNERO E PROJETO DE VIDA: PROBLEMAT IZANDO 

A ESCOLARIZAÇÃO DE JOVENS  

A investigação do discurso que jovens mulheres residentes na zona rural, mas 

que estudam na zona urbana de seu município, constroem sobre sua 

escolarização demandou a elaboração de um quadro teórico-conceitual que 

articula as categorias de rural e urbano, de juventude, de projeto de vida, de 

gênero e de identidade de gênero com questões relacionadas à escolarização 

de jovens. 

A partir de um levantamento acerca do debate e das teorias que se tem 

produzido sobre tais categorias, foi elaborado um referencial teórico que está 

sintetizado nas seguintes temáticas, que serão discutidas aqui: o rural e o 

urbano como espaços inter-relacionados; o processo de escolarização como 

agente transformador das experiências e dos projetos de vida dos jovens no 

espaço rural; o gênero como construção histórica e social; o processo de 

construção social das identidades de gênero; os discursos e práticas escolares 

como agentes produtores das identidades de gênero. 

1.1 O rural e o urbano como espaços inter-relaciona dos 

Para o estudo do discurso de jovens mulheres rurais que estudam na parte 

urbana, torna-se necessário contextualizar a experiência social dessas jovens 

no cenário atual que caracteriza os espaços rurais e urbanos do Brasil. 

Uma breve análise da história recente do país pode demonstrar a existência de 

profundas transformações demográficas, econômicas, sociais e culturais que 

caracterizam a sociedade nacional. Uma das marcas importantes desse 

processo é a diminuição das fronteiras estabelecidas entre os espaços rurais e 

urbanos.  

Conforme destaca Reis (2006, p. 02),  

Nas primeiras décadas do século XX a sociedade brasileira se 
configurava como amplamente rural. Em paralelo ao expressivo 
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crescimento da população verificado no país entre 1940 e 1980, 
observou-se uma inversão da distribuição populacional entre as áreas 
rurais e urbanas. [...] A expansão do tecido urbano sobre as áreas 
rurais e o crescimento do número de pessoas ocupadas em atividades 
consideradas até então como exclusivamente urbanas, indicam a 
existência de um novo paradigma sócio-espacial no Brasil. 

Santos (2005), analisando os processos sociais, econômicos e territoriais do 

crescimento urbano no Brasil, demonstra que atualmente há uma tendência de 

desmetropolização das cidades brasileiras, em oposição ao fenômeno de 

metropolização dominante até meados dos anos de 1980, responsável pela 

fragmentação territorial. Para ele, “mais do que a separação tradicional entre 

um Brasil urbano e um Brasil rural há hoje no país, uma verdadeira distinção 

entre um Brasil urbano (incluindo áreas agrícolas) e um Brasil agrícola 

(incluindo áreas urbanas)” (p. 09).  

Diversos autores (GOMES, 2008; MOTA e SCHMITZ, 2002; REIS, 2006; 

SIQUEIRA e OSÓRIO, 2001) atestam que a revisão dos estudos que tem se 

debruçado sobre as categorias de rural e urbano indica a formulação de teses 

distintas que abriram um amplo debate acerca da temática que envolve o 

entendimento do espaço rural. 

De um lado, encontram-se definições clássicas que dicotomizam o rural e o 

urbano, considerados como opostos no que se refere à sua complexibilidade, 

economia, territorialidade e relações sociais. Mota e Schmitz (2002) destacam 

que embora na literatura nacional não seja encontrada nenhuma defesa dessa 

tese, é possível encontrá-la em trabalhos sociológicos de teóricos franceses 

como Kayser (1990)7 e Rémy (1972)8. 

Conforme destacam Queiroz et al (2004), tradicionalmente, distinguia-se os 

conceitos de rural e urbano em função das atividades econômicas 

desenvolvidas nesses espaços. Enquanto o rural seria caracterizado pelo 

desenvolvimento das atividades agropecuárias como agricultura, extração 

vegetal e criação animal, o urbano caracterizar-se-ia pelo desenvolvimento de 

                                                 
7 Esse trabalho refere-se à seguinte publicação: KAYSER, Bernard. La renaissance rurale. 
Sociologie des campagnes du monde occidental. Paris: Armand Colin, 1990.   
8 Esse trabalho refere-se à seguinte publicação: RÉMY, Jean. Le rural et l´urbain entre la 
coupure et la différence: la métamorphose des relations villes/campagne. In: Espaces et 
societés. Paris: Harmattan, n. 72, p. 31-47, 1993. 
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atividades dos setores de serviços e industrial. Porém, essa distinção tornou-se 

precária com o surgimento e desenvolvimento de atividades não-agropecuárias 

no espaço definido como rural.  

Assim, atualmente a perspectiva dicotômica encontra-se em decadência, sendo 

que alguns autores atestam o fim do rural e a hegemonia do urbano, em 

decorrência da transição dos complexos rurais para os complexos agro-

industriais.  Defendendo a tese de que na atualidade seria necessário entender 

o rural e o urbano como um continuum, destacam-se os trabalhos de Graziano 

da Silva (1996; 1999). 

Analisando as transformações que se operaram na sociedade brasileira no final 

do século XX, o referido autor argumenta que o rural se urbanizou, tanto pela 

utilização de técnicas industriais na agricultura, quanto pelo fato das pessoas 

terem passado a investir em chácaras, hotéis-fazenda e semelhantes na busca 

do rural como ambiente para o lazer e para a fuga dos problemas da vida 

urbana. Mas, além das atividades relacionadas ao turismo, novas funções e 

novos tipos de ocupação passam a ter importância no espaço rural, 

destacando-se a opção de moradia e atuação de diversos profissionais, antes 

restritos ao meio urbano. Dessa forma, a conceituação dicotômica tradicional 

torna-se insuficiente para que se compreendam as novas relações existentes 

entre os meios rurais e urbanos. 

Num movimento diferenciado, ganham relevância argumentações no sentido 

de que não há nem uma oposição nem um continuum rural-urbano, mas uma 

inter-relação entre esses espaços visto que estão eminentemente ligados, 

devendo-se levar em consideração a heterogeneidade das áreas rurais e 

urbanas. Encabeçando esse movimento encontram-se os trabalhos de 

Carneiro (1998), sendo que a perspectiva ganhou força com os trabalhos de 

Schneider (1999; 2003) e Veiga (2002; 2005). Os referidos autores destacam 

que as novas dinâmicas que vêm transformando o rural brasileiro podem levá-

lo ao desenvolvimento, sem que para isso seja necessário torná-lo não-rural. 

Carneiro (1998) destaca que 
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o “campo” não está passando por um processo único de transformação 
em toda sua extensão. Se as medidas modernizadoras sobre a 
agricultura foram moldadas no padrão de produção (e de vida) urbano-
industrial, seus efeitos sobre a população local e a maneira como esta 
reage a tais injunções não são, de modo algum, uniformes, assim como 
tais medidas não atingem com a mesma intensidade e proporções as 
diferentes categorias de produtores. Nesse sentido, não se pode falar 
de ruralidades em geral; ela se expressa de formas diferentes em 
universos culturais, sociais e econômicos heterogêneos. (Id. Ib. p. 53, 
aspas no original) 

Schneider (2003) atesta que, na década de 1990, evidenciaram-se intensas 

transformações no meio rural brasileiro, relacionadas com fatores como a 

redução de incentivos do governo, a abertura comercial, a sobrevalorização do 

câmbio, a queda do preço dos produtos agrícolas que tiveram impacto negativo 

para a agricultura, diminuindo sua importância quanto à geração de empregos, 

sendo que as atividades agropecuárias já não respondem pela maior parte da 

renda da nossa população rural. Além disso, o processo de modernização 

agrícola gerou a substituição da mão de obra pela mecanização e 

consequentemente as atividades agrícolas passaram a não mais demandar 

tempo integral das famílias rurais.  

Esse autor destaca que a agricultura no espaço rural tem-se mostrado 

dependente de outras atividades não-agrícolas, que podem acontecer dentro 

ou fora das propriedades, caracterizando uma forma de organização do 

trabalho familiar que tem sido denominada pluriatividade. O perfil ocupacional 

dessas famílias sofreu alterações, sendo que atividades de uso doméstico, 

como a fabricação de doces caseiros, artesanato, cultivo de flores, entre 

outras, passaram a ser transformadas em fonte de renda. O exercício de 

diferentes atividades pelos membros das famílias de agricultores acaba 

favorecendo a manutenção da moradia no campo e uma ligação com a vida no 

espaço rural (SCHNEIDER, 2003). 

Investigando sobre as famílias rurais mineiras, Queiroz et al (2004) afirmam 

que, no contexto de urbanização das atividades do rural ocorre um 

desmembramento da família, pois, enquanto os homens ficam na unidade de 

produção, as mulheres e os filhos “migram” para as atividades não-
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agropecuárias. E concluem que “no rural mineiro é a pluriatividade familiar que 

confere rendimentos superiores às famílias rurais, em relação aos domicílios 

monoativos agrícolas, e esta constatação talvez possa ser estendida para o 

conjunto do Brasil” (p. 22). 

Pode-se dizer que a estrutura ocupacional da economia rural tem cada vez 

mais se tornado semelhante à da economia urbana, o que acarreta mudanças 

nas relações campo-cidade. Tais mudanças, porém, não reduziram o contraste 

existente entre o rural e o urbano. 

Veiga (2005) destaca que, o Brasil é bem mais rural do que se calcula, o que 

deve ser visto com positividade, pois atualmente encontra-se em curso uma 

forte revalorização da ruralidade. A crescente busca por ar puro, água limpa e 

tranquilidade configuram o novo dinamismo interiorano dos países mais 

avançados, sendo que as futuras gerações dependerão da conservação da 

biodiversidade e da exploração da energia solar, com destaque para a 

biomassa. Assim, o valor do espaço rural está cada vez mais ligado a tudo o 

que o distingue do espaço urbano.  

Gomes (2008) salienta que certas “características como a ligação com a terra, 

a forte influência da sazonalidade, os vieses culturais, a permanência de 

relações não capitalistas, identidade e representações específicas são 

marcantes no espaço rural, embora não exclusivas a ele” (p. 38). A presença 

de uma ou mais dessas características, juntamente com a territorialidade e os 

fluxos do espaço rural o tornam próprio e distinguível, sendo que este não se 

configura nem como o oposto nem como um continuum do espaço urbano.  

Refletindo sobre esse debate, nesta pesquisa tomamos como referência a tese 

que defende o rural e o urbano como espaços inter-relacionados, sendo que 

não se deve refletir sobre uma “ruralidade” ou uma “urbanidade” em geral, uma 

vez que se manifestam de diferentes formas em diversos universos 

socioeconômico-culturais. Concordamos com Gomes (2008) que é preciso 

“repensar o espaço rural dentro de uma nova concepção em que as analogias 

ganham relevância, as diferenças se reordenam, se reconstroem, e as 

estruturas se reinventam” (p. 37).  
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Nesta perspectiva, a clássica divisão entre rural e urbano deve ser revista em 

função das mudanças observadas nos padrões de vida no campo, sendo que o 

entendimento do que seja rural deve considerar a relação campo/cidade e a 

construção de significados entre eles. Assim, dissertar sobre o rural demanda 

uma reflexão que transcende a referência a um espaço geográfico, para 

englobar as relações que ali se desenvolvem e se inserem num contexto mais 

amplo. 

1.2 O processo de escolarização como agente transfo rmador das 

experiências e dos projetos de vida dos jovens no e spaço rural 

Investigar o discurso sobre a escolarização de jovens mulheres rurais demanda 

uma discussão acerca do papel da escolarização na transformação das 

experiências em contextos do cotidiano familiar e de trabalho das comunidades 

rurais, focalizando aspectos relacionados à juventude rural. 

Num cenário em que as fronteiras entre o rural e o urbano se diluem e 

diferentes universos socioculturais se interpenetram, os processos de 

escolarização e de apropriação tecnológica despontam como fatores 

fundamentais para as mudanças nos padrões de vida nos espaços rurais, 

sendo que a juventude rural emerge como uma população profundamente 

afetada por esses processos. 

Primeiramente, torna-se necessário indicar que neste trabalho tomamos como 

referência as análises de Abramo (2005) que alertam para a indeterminação do 

termo “juventude” e postulam para a existência de uma condição juvenil que 

deve ser refletida a partir de duas dimensões: se refere a um momento do ciclo 

da vida ao qual se atribuem significados distintos em diversos contextos socio-

histórico-culturais; mas também se refere a uma vivência experienciada pelo 

sujeito a partir de sua situação social em termos de classe/origem social, 

gênero e raça/etnia. 

Assim, entendemos a juventude enquanto categoria socialmente construída, 

sendo que, na realidade, não há uma juventude em geral, mas sim jovens que 
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experimentam sua condição juvenil diferentemente dependendo de sua 

inserção na sociedade. 

Sales (2006) destaca que, embora em diversos estudos a compreensão das 

etapas entre a infância e a vida adulta apareça como puberdade, adolescência 

e juventude, não se pode partir de critérios etários para definir a juventude,  

principalmente para aqueles jovens que vivem no campo. De fato, não 
se pode universalizar a juventude, como também é questionável 
agrupá-la apenas por seu espaço geográfico. As precisões 
cronológicas, no campo, estão associadas ao tempo de ir à escola, à 
idade de votar, ao casamento, ao tempo de poder possuir um cadastro 
de terra (Id. Ib., p. 5). 

Para a autora, enquanto nas sociedades urbanas essa fase de transição é 

demarcada através da escolarização como preparação ao ingresso no mercado 

de trabalho, no mundo rural a linha que separa a infância e a juventude da vida 

adulta é o casamento e a formação da prole. Assim, os estudos sobre a 

juventude rural devem considerar a maneira pela qual as combinações entre 

idade, gênero, casamento, maternidade-paternidade, trabalho e a relação com 

a terra operam no cotidiano (SALES, 2006).  

No que se refere ao processo de escolarização, é importante dizer que 

entendemos que a escolarização não se refere apenas à inserção e 

permanência dos sujeitos no universo da educação escolar/educação formal, 

mas diz respeito principalmente aos aspectos sociais que perpassam a 

questão, repercutindo diretamente na formação social e construção de 

trajetórias de vida de crianças e jovens. 

Analisando a escolarização no contexto dos espaços rurais, pode-se dizer que 

com a universalização do Ensino Fundamental9 muitas crianças e jovens da 

zona rural, tradicionalmente afastadas do processo de escolarização, passam a 

                                                 
9 A atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/96) estrutura o Sistema 
Educacional Brasileiro em dois níveis de educação escolar: o da Educação Básica, composta 
pela Educação Infantil, Ensino Fundamental (obrigatório) e Ensino Médio; e o da Educação 
Superior.  Importante observar que recentemente foi sancionada pelo presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva a Lei 12.061/09, que obriga ao Estado garantir o acesso ao Ensino Médio gratuito 
e complementa as exigências da Lei 11.700/08, que versa sobre a obrigatoriedade de oferta do 
Ensino Fundamental. 
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frequentar as escolas localizadas na parte urbana do município em que 

residem, como é o caso das jovens investigadas nesta pesquisa. 

De acordo com Mota e Schmitz (2002), esses processos de idas e vindas que 

repartem os membros do grupo familiar entre os espaços urbano e rural 

ocasionam uma reformulação dos vínculos sociais, o que impede o 

estabelecimento de uma fronteira fixa entre o rural e o urbano. 

O maior acesso à cidade a partir dos processos de escolarização e apropriação 

tecnológica ocasiona alterações nas práticas sociais que caracterizam a 

tradicional vida no campo. Leite (2002) argumenta que a penetração dos meios 

de comunicação nas regiões rurais dilue o valor da informação e o 

conhecimento formal aprendido na escola passa a ser reconhecido como mais 

importante do que os ensinamentos baseados no senso prático, transmitidos 

informalmente de geração para geração.  

Para Vargas (2003), embora comumente a educação informal seja relacionada 

à educação familiar e a educação formal àquela praticada na escola, no meio 

rural a linha de delimitação entre a educação formal e a educação informal está 

se mostrando bem tênue, apesar de cada uma delas representar espaços 

distintos da organização social. Assim, enquanto a aprendizagem escolar se 

baseia no ensino por modelos formulados teoricamente, os conhecimentos 

aprendidos na prática dentro dos espaços do trabalho produtivo são 

assimilados por meio de processos não-escolares de construção do saber, tais 

como a observação e a repetição, que normalmente são caracterizados como 

fazendo parte de uma educação não-formal. 

Considerando o papel da escolarização na transformação das experiências em 

contextos do cotidiano familiar e de trabalho das comunidades rurais, emergem 

questões relacionadas com a frequência escolar de alunos. Investigando sobre 

esse tema, Pontili e Kassouf (2007) destacam a influência de fatores como o 

nível socioeconômico da família, bem como o nível de escolaridade das 

pessoas responsáveis pelo lar, as dificuldades de acesso à escola, as 

condições de ensino das escolas, a idade, origem social e o gênero dos alunos.  
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Carneiro (1999) chama a atenção para o fato de que o acesso à cidade expõe 

os jovens rurais ao contato com um sistema variado de valores, ocasionando 

uma negociação simbólica entre níveis distintos da realidade que pode gerar 

tanto o reforço dos laços com a sua cultura original quanto a sua negação. Ao 

vivenciarem essa situação complexa, esses jovens passam a ter como 

referência uma combinação de sistemas simbólicos particulares e universos 

culturais distintos, o que interfere na construção de projetos e de trajetórias 

individuais e familiares.  

Neste ponto, torna-se importante salientar que nesta pesquisa partimos da 

noção de projeto como conduta organizada para atingir finalidades específicas 

(SCHULTZ, 1979 apud WEISHEIMER, 2006), considerando a sua associação 

a um campo de possibilidades implicado na sua formulação e implementação, 

sendo que os projetos individuais podem ser entendidos como expressão de 

um quadro sócio-histórico e sua realização depende da sua interação com 

outros projetos de ordem coletiva ou individual (CARNEIRO, 1999).  

Segundo Carneiro (1999), os jovens se encontrariam em uma fase 

caracterizada pela discrepância entre o projeto de vida vislumbrado e as 

atividades em realização. Em meio à intensificação da comunicação entre os 

universos rurais e urbanos, os jovens rurais constroem projetos que expressam 

a maneira como se posicionam diante das perspectivas que se abrem a partir 

da aproximação entre o campo e a cidade.  

De acordo com Brumer (2007), um enfoque sobre os determinantes que agem 

na construção dos projetos de vida de jovens rurais inclui as diferenças de 

gênero nas formas de socialização, o acesso aos recursos materiais, as 

avaliações que formulam sobre o universo rural e urbano e as estratégias 

conjugais.  

Revisando os estudos que focalizam a juventude rural, a autora constata que 

duas temáticas se repetem: a primeira refere-se à tendência emigratória dos 

jovens e a segunda diz respeito às características ou problemas existentes na 

transferência dos estabelecimentos agrícolas familiares à nova geração, sendo 
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que esses estudos indicam que a emigração feminina é maior do que a 

masculina, ocasionando uma masculinização do campo.  

Nesse cenário, contextos diferenciados ampliam ou restringem as 

possibilidades desses jovens. De acordo com Sales (2006, p. 2), “as condições 

de vida, a falta de emprego, de acesso a bens e serviços têm impelido muitos 

jovens para a cidade”, sendo que nos últimos anos essa mobilidade campo-

cidade tem sido realizada principalmente por mulheres jovens. 

Brumer (2007) enfatiza que as moças investem mais na educação do que os 

rapazes, principalmente com vistas à preparação para um emprego na cidade. 

E, como a frequência a uma escola que oferece o Ensino Médio requer idas 

regulares às sedes dos municípios, as jovens mulheres ampliam seu círculo de 

relações sociais, sendo submetidas ao confronto de valores sobre a vida no 

meio rural e no meio urbano de uma forma mais significativa do que os rapazes 

que deixam os estudos. 

Analisando o processo de formação escolar dos jovens do meio rural, Silva 

(2008) observa que a ampliação do nível educacional das jovens está 

relacionada com a negação e resistência às relações de trabalho desiguais a 

que estão submetidas no núcleo familiar. Desse modo,  

Esta clivagem de gênero no que diz respeito ao investimento 
educacional nos aponta o significado da educação para moças e 
rapazes. O acesso ao estudo para as moças vai muito além da 
conquista da independência familiar e da possibilidade de emprego na 
cidade, uma vez que a formação educacional fortalece seus planos 
futuros (Id. Ib., p. 3). 

Além disso, muitas vezes os pais preparam os filhos desde a sua infância para 

serem seus sucessores no estabelecimento familiar, desestimulando-os para o 

estudo. E diante da falta de perspectivas de sua permanência no meio rural, as 

filhas são orientadas para os estudos (SILVA, 2008). 

Para Stropasolas (2004), a emergência de conflitos de valores entre moças e 

rapazes rurais, principalmente no que se refere ao significado do casamento e 

do papel assumido por homens e mulheres no matrimônio, repercute na 

construção de seu projeto de vida e acarreta um viés de gênero no movimento 
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migratório desses jovens.  Enquanto para os rapazes, a união conjugal com 

alguém do meio rural significa a manutenção de seu status de agricultor, para 

as moças pode significar dependência e subordinação. O autor argumenta que 

Ao questionar a sua condição social no espaço rural, as mulheres 
podem elaborar estratégias para sair ou para tentar mudar, ou mesmo 
para se conformar, mas a recusa dessa passividade passa a ser 
explicitada nos depoimentos, particularmente das moças, seja 
repensando o casamento e seus valores, seja formulando estratégias 
vinculadas ao estudo e à migração para a cidade (Id. Ib., p. 255). 

Diante do exposto, pode-se dizer que o questionamento acerca da articulação 

entre os processos de escolarização e os de socialização vivenciados nos 

espaços rurais, focalizando as experiências sociais de jovens mulheres, indica 

a importância da categoria “gênero”, que será explorada nos próximo segmento 

do texto.  

1.3 O gênero como construção histórica e social 

Para compreender os discursos de jovens mulheres da zona rural realizamos 

um mergulho nos estudos de gênero buscando teorias e conceitos que 

explicitem os fatores constituintes das relações de gênero que atravessam as 

experiências de socialização e escolarização dessas jovens. 

Conforme destaca Yannoulas (1996),  

los estudios de género constituyen un corpus de saberes científicos, 
que tiene por objetivo proporcionar categorías y metodologías para el 
análisis de las representaciones y las condiciones de existencia de 
hombres y mujeres en sociedades pasadas y actuales, así como de las 
relaciones que entre ellos e ellas se establecieron (Id. Ib., p. 15). 

O conceito de gênero foi trabalhado inicialmente pela antropologia e pela 

psicanálise, situando a construção das relações de gênero na definição das 

identidades femininas e masculinas como base para a existência de papéis 

sociais distintos e hierárquicos (FARIA e NOBRE, 1997). 

Porém, uma ampla reflexão sobre as construções sociais do masculino e do 

feminino nas sociedades contemporâneas acarretou uma mudança na natureza 

dos estudos sobre gênero no sentido de focalizar os aspectos sociais, culturais 

e históricos que atravessam a questão.  
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A introdução do conceito de gênero no campo das Ciências Sociais está 

relacionada com a busca de legitimidade institucional para os estudos 

feministas (DINIZ et al, 2001), sendo que a emergência do feminismo10 como 

movimento social contribuiu para a legitimação da condição feminina como 

objeto de estudo. 

Yannoulas (1996) enfatiza que a categoria gênero                     

fue tomada en préstamo de la gramática por las ciencias sociales (en 
particular, por la antropología) para indicar la distinción entre atributos 
culturales históricamente otorgados a hombres y mujeres (género) y la 
dimensión biológica de los seres humanos (sexo). Esta categoría, que 
había sido utilizada ya por Marcel Mauss (1872-1950), fue revitalizada 
por las académicas feministas para realizar un examen crítico de 
aquello considerado ‘natural’ por el sentido común y por la ciencia (p. 
16, aspas no original). 

Os estudos feministas objetivavam uma reestruturação da tradição das 

Ciências Sociais, formulando um projeto de emancipação das mulheres para 

promover alterações nos conceitos e metodologias até então consagradas 

nesse campo do conhecimento. Tais estudos caracterizam-se pela crítica às 

teorias sociais que negligenciam o valor explicativo das relações de gênero no 

que se refere à investigação da vida social (SORJ, 1992). 

Relacionada com a emergência do feminismo no âmbito das Ciências Sociais 

encontra-se a crise do funcionalismo norte-americano e do marxismo soviético. 

Essa crise data dos anos 1970 gerando uma fragmentação das sociologias 

holistas, o que ocasionou o surgimento de estudos sociológicos mais 

particularizados, em que se desenvolve a sociologia do gênero, sendo 

importante destacar os trabalhos de Pierre Bourdieu, Anthony Giddens e 

Norbert Elias (VARELA e ÁLVAREZ-URIA, 2003). 

A partir de uma abordagem predominantemente antropológica, Bourdieu (1999) 

analisando as estruturas de mitologia coletiva da cultura dos berberes das 

montanhas argelinas conclui, generalizando para as outras sociedades, que a 

divisão sexual tem um caráter fundante sendo que a dominação masculina 

                                                 
10 De acordo com Faria e Nobre (1997), o feminismo é uma teoria política que agrega um 
conjunto de idéias e práticas que objetiva a superação das desigualdades entre homens e 
mulheres e a supressão das situações de opressão e exclusão das mulheres. 
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objetivada nas práticas sociais é incorporada em habitus sob a forma de 

categorias mentais. 

Para o autor, esses habitus configuram disposições, tendências de 

comportamento dentro dos grupos caracterizando-se como um “suporte 

material da memória coletiva: instrumento de um grupo, que tende a reproduzir 

nos sucessores o que foi adquirido pelos predecessores, ou, simplesmente, os 

predecessores nos sucessores” (BOURDIEU, 1998, p. 113). 

Os estudos de Bourdieu evidenciaram os processos de produção de 

disposições psicossomáticas que estão na base de comportamentos 

diferenciados em função do sexo, demonstrando como a diferenciação 

biológica entre os corpos masculinos e femininos opera como justificação 

indiscutível da diferença socialmente instituída entre os sexos, uma vez que o 

sexismo está inscrito na linguagem, no pensamento, nas estruturas fundantes 

da cultura. 

As investigações de Giddens (1991; 1992) seguem uma linha mais subjetiva e 

apontam que nas sociedades ocidentais as relações entre os sexos são 

perpassadas por processos históricos de longa duração, tais como a 

reconcentração da família sobre si mesma a partir de processos ligados à 

invenção da infância e da maternidade; a difusão dos ideais do amor 

romântico, que proporcionou um novo significado ao papel de esposa; a 

revolução sexual, que subverteu a autonomia sexual feminina. Para o autor, as 

relações entre os sexos caminham no sentido de uma relação de igualdade 

sexual e emocional, uma vez que sofrem influência de mudanças aceleradas 

que estão relacionadas com a incorporação reflexiva do saber, com a 

crescente mobilidade geográfica e com os meios de comunicação, que 

transformaram os elementos tradicionais da vida social.  

Analisando as implicações existentes entre as inovações microssociais nos 

âmbitos institucionais e macrossociais, Giddens (1992) afirma que a 

constituição da esfera da intimidade como uma negociação entre pessoas 

iguais implica em uma democratização da vida interpessoal, homologável à 

democratização da esfera pública que caracteriza a modernidade. 
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Utilizando um modelo de análise mais sociológico, Elias (1990; 1993; 1994) 

combinou o estudo das configurações sociais com a análise dos conflitos entre 

os grupos sociais. A partir da correlação que o autor estabelece entre o 

processo de individuação e a formação dos Estados Nacionais, depreende-se 

que o “processo civilizador” está intrinsecamente relacionado com as 

mudanças desencadeadas nos costumes e comportamentos humanos ao 

longo da história, havendo uma mútua determinação entre aspectos sociais e 

individuais nesse processo lento e gradual.  

Analisando o período de fins da República e início do Império Romano, Elias 

(1994) defende que, pela primeira vez no Ocidente, se estabeleceu um 

equilíbrio de poder entre os homens e as mulheres das classes altas romanas, 

sendo que estas passaram a viver de forma mais independente e livre de 

sujeições. O autor afirma que certos fatores (por exemplo, a formação do 

Estado) que intervieram nessa época são similares aos que estão presentes 

nas sociedades ocidentais contemporâneas, demonstrando que as mudanças 

de equilíbrio de poder entre os sexos estão relacionadas com transformações 

na dinâmica social, nas lutas pelo poder que se desencadeiam entre as classes 

sociais em momentos históricos determinados. 

Contemporaneamente, o pensamento pós-estruturalista11 exerceu forte 

influência sobre os estudos de gênero que passaram a focalizar os aspectos 

sociais, culturais e históricos que atravessam as construções do masculino e 

do feminino. Dentre as contribuições do pós-estruturalismo para esses estudos, 

além da crítica ao universalismo, ao essencialismo, ao binarismo e ao 

racionalismo iluminista, Mariano (2005) destaca o método de desconstrução 

que possibilita o questionamento de esquemas dicotômicos, mostrando-os 

                                                 
11 De acordo com Peters (2000), o pós-estruturalismo pode ser caracterizado como um modo 
de pensamento, um estilo de filosofar e uma forma de escrita, sendo que não pode ser 
simplesmente reduzido a um conjunto de pressupostos compartilhados, a um método, a uma 
teoria ou a uma escola, pois é interdisciplinar e apresenta-se por meio de muitas e diferentes 
correntes. Os pensadores pós-estruturalistas desenvolveram formas originais de análise (tais 
como a gramatologia, a desconstrução, a arqueologia, a genealogia e a semioanálise) que se 
dirigem à crítica de instituições específicas (como a família, o Estado, a prisão, a clínica, a 
escola, a fábrica, as forças armadas, a universidade e até a própria filosofia) e para a 
teorização de diferentes meios (por exemplo, a leitura, a escrita, o ensino, a televisão, as artes 
visuais, as artes plásticas, o cinema e a comunicação eletrônica). 
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como oposições não naturais e construídas para fins específicos e em 

contextos particulares. 

Assim, afirmações essencialistas sobre o homem e a mulher cederam lugar ao 

estudo dos processos através dos quais os gêneros se constituem, ressaltando 

as pluralidades e diversidades ao invés de unidades e universais. De acordo 

com Catharino (2004, p. 8), 

No momento em que se admite a importância das relações sociais, 
como terreno a partir do qual se constroem os gêneros, tal conceito 
adquire um aspecto eminentemente relacional. [...] As abordagens do 
gênero vão passar a admitir as pluralidades e multiplicidades deste 
conceito, que irá diferir não apenas em sociedades e momentos 
diversos, mas também dentro de uma mesma sociedade, atravessada 
que esta é por diferentes classes sociais, grupos étnicos/raciais, 
diferentes religiosidades, etc. 

Siqueira (2004) enfatiza que embora não fosse objetivo imediato de Foucault 

trabalhar especificamente as questões de gênero, suas reflexões influenciaram 

intensamente os movimentos feministas. Tendo como tema central o poder na 

sociedade capitalista, Foucault (1999a; 1999b; 1999c) questiona a sexualidade 

humana falando dos sujeitos do gênero, tais como qualquer outra categoria 

(racial, etária, de classe social), como efeitos do discurso e do poder. 

Nesse ponto, é importante destacar que para Foucault (1985) deve-se 

transcender a noção de um poder social unificado e centralizado que 

caracterizaria um fenônemo de dominação maciço de um indivíduo sobre os 

outros, de um grupo sobre os outros ou de uma classe sobre as outras. Em sua 

argumentação, o filósofo indica que o poder não se encontra localizado nem é 

algo que possa ser apoderado de forma exclusiva, uma vez que ele se 

encontra diluído em teias de relações e se exerce em rede por toda a 

sociedade. Assim, os indivíduos circulam nas malhas do poder e estão sempre 

em posição de exercê-lo ou de sofrer sua ação. 

Tomando de empréstimo o método de desconstrução de Derrida e assumindo 

a perspectiva do poder em Foucault, destacam-se as reflexões da norte-

americana Joan Scott, historiadora, militante feminista e autora de Gênero: 
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uma categoria útil para análise histórica (1990), texto que se tornou uma 

referência recorrente no que diz respeito aos estudos de gênero.  

Scott (1990) propõe uma leitura da História em que a categoria “gênero” tenha 

realce e seja concebida como a organização social dos significados atribuídos 

à diferença sexual percebida por um determinado grupo, num momento 

histórico específico. Para a autora (1990, p. 14), o núcleo essencial da 

definição da categoria gênero repousa sobre a relação fundamental entre duas 

proposições: “o gênero é um elemento constitutivo de relações sociais 

fundadas sobre as diferenças percebidas entre os sexos; e o gênero é um 

primeiro modo de dar significações às relações de poder”. 

Nessa perspectiva, o gênero não pode ser considerado simplesmente como um 

conceito utilizado na descrição das diferenças entre homens e mulheres, mas 

sim como uma categoria referida a um conjunto de significados e símbolos que 

são construídos sobre a base da percepção da diferença sexual sendo 

utilizados na compreensão da vida como um todo, mas especialmente no que 

diz respeito às relações sociais de saber e poder.  

Conforme foi ressaltado por diversos autores no estudo dessa temática 

(ANDRADE e VASCONCELOS, 2004; AUAD, 2006; CARVALHO e MOURA, 

2003; CATHARINO, 2004; GOBBI, 1996), o gênero não se reduz ao 

desempenho de papéis aprendidos, mas refere-se, sobretudo, ao aspecto 

relacional, constitutivo das masculinidades ou feminilidades, num determinado 

contexto social e cultural, expressando-se nos discursos e práticas sociais. 

Portanto, constitui um importante instrumento de interpretação que possibilita a 

categorização e hierarquização das relações e diferenciações estabelecidas 

socialmente, em termos de masculinos e femininos. 

Diferentemente do sexo, o gênero é um produto social, aprendido, 

representado, institucionalizado e transmitido ao longo das gerações. Nesse 

sentido, entende-se que “cada sexo, que é biológico, escolhe e constrói seu 

gênero, lançando mão dos termos sociais disponíveis” (GOBBI, 1996, p. 27). E 

essa ênfase na construção histórica e social que se edifica a partir das 

diferenças biológicas ocasiona que o gênero, mais do que uma ferramenta 



39 

analítica, passe a se constituir enquanto uma ferramenta política (CATHARINO, 

2004).  

Dessa maneira, o conceito de gênero passou a se constituir como instrumento 

privilegiado para analisar as relações de gênero e de poder que compõem 

processos políticos e se constroem reciprocamente, determinando as relações 

estabelecidas socialmente entre homens e mulheres. 

Em nossa pesquisa, serão ultrapassadas compreensões generalizadas de 

relações pretensamente naturais sobre o masculino e o feminino, para pensar o 

gênero como categoria privilegiada na compreensão dos fatores socioculturais 

subjacentes às relações de gênero que atravessam as experiências sociais das 

jovens estudadas. 

Com base nessas referências teóricas é que serão analisados os discursos das 

jovens, sendo pertinente a elaboração de um quadro teórico capaz de mostrar 

que as identidades de gênero são construídas na interação social entre sujeitos 

sócio-históricos, temática que será abordada a seguir.  

1.4 O processo de construção social das identidades  de gênero 

A busca pela explicitação dos fatores constituintes das relações de gênero que 

atravessam as experiências de socialização das jovens estudadas demanda a 

realização de discussões teóricas acerca dos processos de construção social 

de suas identidades sociais em geral e das suas identidades de gênero em 

particular. 

Contemporaneamente, as questões de significado, identidade e política têm 

sido repensadas a partir de uma ênfase no papel da linguagem e da 

subjetividade, que emergem como novas frentes que questionam a 

centralidade do “self” do sujeito social, que passa a ser considerado como lugar 

complexo e continuamente transformado pelas práticas e discursos que 

constituem as subjetividades, sendo que as identidades estão sempre em 

processo de construção (SIQUEIRA, 2004). 
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Ciampa (1994) postula que a identidade é um fenômeno social, uma vez que “é 

a estrutura social mais ampla que oferece os padrões de identidade” (p. 169). 

Para esse autor, o processo de produção da identidade é determinado pelas 

condições históricas, sociais e materiais dadas, sendo incluídas as condições 

do próprio indivíduo. Uma identidade articula várias personagens, igualdades e 

diferenças, constituindo, e sendo constituída por, uma história pessoal.  

Conforme destaca Vieira (2005), a identidade é, por natureza, híbrida, 

inconstante, multiforme e tem contornos fugidios, pois adota traços pessoais, 

culturais e contextuais que se confundem com a própria história do sujeito. 

Assim, a identidade de homens e mulheres não pode ser vista como 

propriedade de um ser centrado e com limites predefinidos pelo gênero, mas 

deve ser vista como aberta, multiforme e dominada pela incompletude. 

Louro (2003) salienta que os sujeitos possuem “identidades plurais, múltiplas; 

identidades que se transformam, que não são fixas ou permanentes, que 

podem, até mesmo, ser contraditórias. Assim, o sentido de pertencimento a 

diferentes grupos – étnicos, sexuais, de classe, de gênero, etc. – constitui o 

sujeito” (p. 25). Nessa perspectiva, as identidades de gênero são construídas 

pelos sujeitos ao se identificarem, social e historicamente, como femininos ou 

masculinos, mas também passam a constituí-los enquanto homens ou 

mulheres, fazendo parte de sua construção social.  

De acordo com Siqueira (1997) a identidade de gênero pode ser compreendida 

como uma das facetas da identidade do indivíduo, devendo ser considerada 

como um percurso constituinte e constituído na trajetória do sujeito interativo, a 

partir das inúmeras relações que ele estabelece com os outros significativos 

que partilham mediata ou imediatamente a sua experiência. 

Andrade e Vasconcelos (2004) destacam que as identidades sociais são 

produzidas a partir da contínua repetição de vários conceitos desenvolvidos no 

contexto das lutas por poder e significação mais amplas, sendo que as 

questões de gênero estão inseridas no campo dessa luta.  
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Entendendo o gênero como “construção social, como categoria relacional e 

como superação do dualismo homem/mulher” (ANDRADE e VASCONCELOS, 

2004, p. 5), na análise das performances masculinas e femininas em uma dada 

sociedade deve-se transcender a perspectiva do determinismo biológico para 

incluir a dimensão das questões socioculturais envolvidas nas diferenças entre 

os gêneros. 

Depreende-se dessas argumentações que os sujeitos nascem pertencentes ao 

sexo feminino ou ao sexo masculino, mas tornam-se meninas ou meninos, 

homens ou mulheres de acordo com as condições sócio-histórico-culturais que 

os envolvem e vão construindo num processo contínuo a organização de sua 

identidade de gênero. 

As reflexões de Scott (1990) alertam para a importância de se considerar a 

dimensão simbólica, que perpassa as relações de poder que se instalam entre 

o feminino e o masculino, para que se possa compreender as significações do 

gênero na sociedade, buscando discernir suas influências na regulação das 

relações sociais. 

Com Foucault (1999a; 1999b; 1999c), pode-se entender as identidades como 

produtos ou efeitos de relações de poder que incidem sobre os corpos, 

movimentos, discursos e desejos. Assim, a constituição dos sujeitos como 

homens ou mulheres está relacionada com os modos de subjetivação que lhes 

permitem pensar e ser como são, sendo que a atenção deve estar voltada para 

os efeitos do discurso e do poder nas relações de gênero. 

Nessa perspectiva, as formas de subjetivação dos gêneros são inesgotáveis e 

circulam por todas as esferas sociais, produzindo homens e mulheres no plural, 

históricos, complexos e irredutíveis a um modelo essencialista. Pode-se dizer 

que do mesmo modo que há diferenças entre ser homem e ser mulher, 

também há diferenças entre ser mulher branca, negra ou índia; criança, jovem 

ou adulta; residente no meio urbano ou no meio rural; analfabeta ou inserida 

num processo de escolarização.  
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Essas considerações mostram-se fundamentais para a compreensão dos 

discursos objetos de estudo desta pesquisa, uma vez que são construídos por 

mulheres, que são jovens e vivem na zona rural, mas frequentam a escola na 

parte urbana de seu município. Esses fatores, dentre outros, articulam-se na 

construção de sua identidade, ao mesmo tempo em que conferem certa 

identidade aos seus discursos. 

Assim, nesta pesquisa adotamos como referência a concepção de que as 

identidades são fenômenos sociais e estão sempre em processo de 

construção, sendo transformadas continuamente. Nesse processo intervêm 

múltiplos discursos e práticas institucionais e sociais, dentre as quais 

encontram-se aquelas relacionadas ao processo de escolarização, conforme 

veremos no próximo segmento do texto. 

1.5 Os discursos e práticas escolares como agentes produtores das 
identidades de gênero 

A investigação acerca do discurso de jovens mulheres rurais sobre 

escolarização demanda a utilização de um referencial teórico que articule o 

processo de construção social das identidades de gênero com o processo de 

escolarização, focalizando o papel dos discursos e práticas escolares nessa 

construção. 

Pode-se afirmar que uma análise acerca dos fatores relacionados à construção 

da identidade de gênero deve englobar investigações sobre o papel exercido 

pelos discursos e práticas escolares, pois “a escola, assim como outras 

instituições sociais, ressalta e utiliza as diferenças e transforma-as em 

desigualdades. Ao separar adultos de crianças, ricos de pobres, a escola 

conhecida por nós fabrica identidades de meninos e meninas, homens e 

mulheres” (AUAD, 2006, p. 77). 

Compreendendo a escola como espaço sociocultural eleito como instituição por 

meio de uma trama social na qual os sujeitos têm papel fundamental, pode-se 

dizer que o espaço escolar forma sociabilidades e vivências de aprendizagem 

que levam em consideração os conflitos sociais e a superação deles por uma 

emancipação dos sujeitos que interagem nesse espaço (DAYRELL, 1996). 
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Refletindo sobre o papel dos discursos e práticas escolares, pode-se dizer que 

a escola vem se estabelecendo como espaço propício para a comunicação e 

transmissão de modelos discriminatórios. Entretanto, como está inserida num 

contínuo e múltiplo jogo de saber/poder, a escola não apenas reproduz como 

também produz práticas e significações diversas que podem gerar novas 

identidades e novas relações de poder (ANDRADE e VASCONCELOS, 2004). 

No estudo dos discursos e das práticas escolares enfocando a educação de 

meninos e meninas, torna-se importante a apropriação da categoria gênero 

enquanto instrumento de análise, pois, conforme afirma Auad (2006, p. 19), 

“quando começamos a considerar as relações de gênero como socialmente 

construídas, percebemos que uma série de características consideradas 

‘naturalmente’ femininas ou masculinas corresponde às relações de poder”.  

Analisando as relações de gênero no espaço escolar, a partir de um referencial 

pós-estruturalista, pode-se questionar: Em que medida os discursos e as 

práticas escolares se relacionam com a construção dos gêneros masculinos e 

femininos? Tais discursos e práticas contribuem para a formação integral dos 

alunos e das alunas ou fomentam desigualdades entre eles?  

A resposta para essas questões pode advir de uma análise atenta dos 

currículos, das normas, dos procedimentos de ensino, dos materiais didáticos, 

dos processos de avaliação, das teorias que orientam o trabalho dos 

professores e da linguagem utilizada no espaço escolar, uma vez que todas 

essas dimensões são constituídas e ao mesmo tempo constituem diferenças 

de gênero no cotidiano escolar (AUAD, 2006; NAVARRO, 2006) 

Louro (2003) destaca que a escola, por meio de símbolos e códigos, delimita 

espaços, institui modos de ação e produz identidades de gênero ao informar o 

lugar dos meninos e das meninas. Pode-se dizer que os discursos e práticas 

escolares encerram múltiplos e discretos mecanismos que escolarizam e 

distinguem os corpos e as mentes de alunos e alunas, que vão construindo 

seus padrões diferenciais de comportamento e assimilando o modelo com o 

qual devem se identificar para serem “mais homens” ou “mais mulheres”.  
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Por um aprendizado eficaz, continuado e sutil, um ritmo, uma cadência, 
uma disposição física, uma postura parece penetrar nos sujeitos, ao 
mesmo tempo em que estes reagem e, envolvidos por tais dispositivos 
e práticas, constituem suas identidades “escolarizadas”. Gestos, 
movimentos, sentidos são produzidos no espaço escolar e incorporados 
por meninos e meninas, tornando-se parte de seus corpos. Ali se 
aprende a olhar e a se olhar, se aprende a ouvir, a falar e a calar; se 
aprende a preferir (LOURO, 2003, p. 61, grifos no original). 

Tradicionalmente, certas características e comportamentos foram sendo 

consagrados como femininos e masculinos ao longo da história do ocidente, 

sendo que, conforme nos mostra Auad (2006), as supostas “diferenças sexuais 

naturais” entre meninos e meninas são utilizadas pelo professor para conduzir 

a classe e manter a disciplina, o que pode ser exemplificado com as diferentes 

maneiras de se distribuírem meninos e meninas no espaço da sala de aula.  

Auad (2006) destaca que os jogos e as brincadeiras das quais participam as 

crianças nos pátios escolares também podem revelar como as relações de 

gênero são construídas entre elas, sendo que sua análise pode demonstrar 

como são fabricados meninos e meninas, homens e mulheres. Segundo a 

autora, essas atividades de pátio enquadram-se em quatro categorias: 1- 

atividades exclusivas dos meninos; 2- atividades exclusivas das meninas; 3- 

atividades mistas (com meninas e meninos) sem predominante reforço de 

desigualdade entre o masculino e o feminino; 4- atividades mistas (com 

meninas e meninos) com claro reforço de desigualdade entre o masculino e o 

feminino. Assim, as relações de gênero influenciam o modo como meninos e 

meninas se expressam corporalmente e aproveitam diferentemente as 

possibilidades de movimentos, jogos e brincadeiras. 

Nicholson (2000) analisa que, embora muitas sociedades e culturas possuam 

distinções masculino/feminino e também as relacionem de forma mais ou 

menos significativa ao corpo, as “diferenças sutis na forma como o próprio 

corpo é pensado podem ter algumas implicações fundamentais para o sentido 

do que é ser homem ou mulher e representar, conseqüentemente, diferenças 

importantes no grau e no modo como o sexismo opera” (p. 30).  

Neste sentido, pode-se referir a Bourdieu (1998) que argumenta que a 

masculinização dos corpos masculinos e a feminização dos corpos femininos 
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acarreta uma somatização do livre-arbítrio cultural, o que consiste numa 

coação pelos corpos. Conquanto as marcas culturais que contornam as 

representações que temos de masculino e feminino sejam históricas, mutantes 

e provisórias, elas inscrevem-se em nossa pele, nossos gestos, nossos 

músculos, nossa sensibilidade e nossa movimentação, determinando modos de 

ser e agir próprios para homens e mulheres. 

Louro (2003) chama a atenção para o fato de que, embora em algumas áreas 

escolares a constituição da identidade de gênero se dê por meio de discursos 

implícitos, nas aulas de Educação Física o processo é mais explícito, uma vez 

que tal disciplina tem sua história vinculada à Biologia, à manutenção da saúde 

e da higiene, e justificativas de ordem biológica foram sendo utilizadas para a 

separação de turmas femininas e masculinas. Por exemplo, professoras e 

professores podem evitar jogos que supõem o “contato físico” ou uma 

“agressividade” argumentando que tais atividades podem “machucar” o corpo 

das meninas. 

Durante as aulas de Educação Física, os alunos são constantemente 

solicitados e avaliados por seus gestos, comportamentos e linguagens, sendo 

evocado um modelo de corpo que, por sua vez, é histórica e socialmente 

ressignificado, o que repercute na construção de suas identidades. As práticas 

corporais presentes nessas aulas remetem a símbolos e significados sobre o 

masculino e o feminino, e em muitas situações, os/as professores/as propõem 

práticas que reproduzem “verdades patriarcais”, referentes à superioridade do 

masculino sobre os outros grupos, e a formas hierárquicas de relação entre 

homem e mulher, que foram historicamente marcadas em nossa sociedade 

(NAVARRO, 2006). 

Relacionando os estudos sobre gênero com a história da educação no Brasil, 

verifica-se que desde o descobrimento do Brasil a educação foi regida sob o 

enfoque moral-religioso, sendo que a percepção de gênero esteve 

preponderantemente inserida em um modelo de submissão da mulher diante 

do homem. Conforme enfatiza Menezes (2001), tal modelo configurou-se mais 

marcante durante o período colonial, no qual o modelo social de família 



46 

patriarcal era reforçado: designava-se à mulher apenas o aprendizado de 

bordados e quitutes no intuito de prepará-la para o casamento.  

Ribeiro (2000) afirma que, no Brasil-colônia, as mulheres brancas se casavam 

muito cedo, e a educação feminina ficava geralmente restrita aos cuidados com 

a casa, o marido e os filhos. A instrução formal era destinada aos homens que 

eram os detentores das ordens e decisões na família. Os conventos, surgidos 

na segunda metade do século XVII, passaram a se configurar como uma 

alternativa para as mulheres que queriam estudar ou se esquivar dos pais ou 

maridos. Segundo a autora, nos conventos “o ensino da leitura e da escrita era 

ministrado ao lado da música, do cantochão, do órgão e dos trabalhos 

domésticos, principalmente o preparo de doces e de flores artificiais” (p. 87).  

Com a chegada da Corte ao Brasil, em 1808, iniciou-se um processo marcado 

por muitas mudanças culturais, mas essas transformações não atingiram de 

imediato a jovem brasileira. “Esta, em 1815, se restringia como antigamente a 

recitar preces de cor e a calcular de memória sem saber escrever ou fazer 

operações” (DEBRET, 1975, p. 11 apud RIBEIRO, 2000). 

A presença da coroa portuguesa no país demandou um estímulo para a 

instrução feminina, mas apenas para que a mulher aprendesse a dançar, tocar 

piano, ler e escrever o mínimo para ter uma “boa educação” em casa. Já os 

garotos deveriam possuir um maior nível de instrução e aprender um ofício 

para serem os provedores da família. A educação feminina, entretanto, 

restringia-se às famílias abastadas; o surgimento das escolas elementares para 

moças se deu somente em 1827, e o ensino universitário, em 1879 

(MENEZES, 2001).  

Whitaker (2002) enfatiza que, em relação às meninas, sempre se desenvolvem 

menos expectativas e aspirações no que se refere à educação escolar e 

trabalho, o que pode ocorrer com maior ou menor intensidade em qualquer 

camada ou espaço social. Porém, embora o estigma dos deveres e trabalhos 

domésticos, principalmente em espaços rurais, ainda marque diversas 

mulheres, observa-se que as expectativas e os padrões em relação às meninas 

estão em transformação. 
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Esses argumentos estão em consonância com a ideia de que os discursos e 

práticas escolares, por estarem inseridos no movimento dialético entre a 

subjetividade e as condições objetivas, ao mesmo tempo em que reproduzem 

as estruturas de dominação existentes na sociedade constituem-se num 

espaço propício para a luta pelas transformações sociais. São práticas 

políticas, historicamente contingentes e podem ser transformadas e subvertidas 

pelos sujeitos que as produzem (GONÇALVES, 1990; LOURO, 2003). 

Além disso, os padrões reais que emergem do mundo do trabalho e da 

complexidade das profissões ligadas ao avanço tecnológico pressionam os 

padrões ideais acerca do que é ser mulher e do que é ser homem nas 

sociedades contemporâneas. E muitas conquistas femininas estão 

intrinsecamente relacionadas com a educação escolarizada, uma vez que, 

como destacam Andrade e Vasconcelos (2004), a escola produz práticas e 

significações diversas, possuindo um papel importante na construção de 

identidades e relações de poder.  

Compartilhando das argumentações de Foucault (1985; 1999a; 1999b; 1999c), 

entende-se que o poder não está localizado nem se constitui como 

propriedade, mas está implicado nas relações sociais, circulando entre as 

esferas do saber. Desse modo, emerge a possibilidade de quebra desse poder 

pelas mulheres que, na busca de significados que apreendam a realidade de 

uma forma distinta, aprendem a governar a si mesmas e inventam modos de 

ser, subvertendo os padrões difundidos pelo discurso patriarcalista. 

Segundo Andrade e Vasconcelos (2004), a perspectiva pós-estruturalista 

mostra que o sexismo atua não apenas por meio de práticas institucionais e 

sociais de discriminação contra as mulheres, mas também por meio de práticas 

discursivas que expressam visões que tendem a sacralizar essas 

discriminações. A mesma perspectiva mostra, no entanto, que se tais práticas 

forem desconstruídas também por força do discurso, poderão ser instituídas 

novas possibilidades de relações entre os gêneros. 

A utilização da categoria gênero como construção social e histórica é 

fundamental para que se percebam os processos pelos quais, no interior de 
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redes de significação e poder, a diferença biológica pode ser tomada para 

explicar e naturalizar desigualdades sociais gerando formas de inclusão e 

exclusão de sujeitos e grupos, o que é bastante significativo no espaço escolar.  

Nesta pesquisa, partiremos da compreensão de que, embora historicamente a 

educação para as brasileiras tenha sido orientada por um padrão de submissão 

que reforça o modelo de família patriarcal, os discursos e práticas escolares 

podem contribuir tanto para a reprodução de limitações e desigualdades quanto 

para a subversão de padrões sociais favorecendo a conquista da autonomia 

das mulheres. 

Nossa investigação acerca do discurso de jovens mulheres rurais sobre 

escolarização está ancorada nesse referencial teórico que considera que os 

discursos e práticas escolares possuem tanto dimensões reprodutoras das 

desigualdades sociais quanto dimensões emancipatórias em relação aos 

padrões sociais, tendo um papel fundamental na construção das identidades de 

gênero no contexto dessas jovens. 
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CAPÍTULO II 

DISCUSSÃO DO PERCURSO METODOLÓGICO 

Entendendo que a questão do método está vinculada à questão e concepção 

do objeto de pesquisa (FURLAN, 2008), torna-se necessário relembrar aqui 

que este trabalho tem como objeto de estudo o discurso que jovens mulheres 

residentes na zona rural, mas que estudam na zona urbana de seu município 

constroem sobre sua escolarização, focalizando a articulação entre os valores 

rurais e urbanos, os processos de construção da identidade de gênero e do 

projeto de vida das jovens na produção desse discurso. 

Neste capítulo, serão delineados os referenciais teórico-metodológicos que 

nortearam a pesquisa, bem como os procedimentos metodológicos que 

orientaram o processo de produção e análise das informações obtidas neste 

estudo. Em seguida, será apresentado o contexto no qual se deu a 

investigação (município e escola) e, por último, o trabalho de campo, sendo 

descritas as dinâmicas e entrevistas através das quais foram produzidas as 

informações analisadas. 

2.1 Orientações teórico-metodológicas 

A análise do problema de pesquisa demandou a elaboração de um quadro 

teórico-metodológico pautado no referencial da Análise do Discurso (doravante 

abreviada por AD). Dessa maneira, buscou-se o desenvolvimento de 

alternativas metodológicas que possibilitaram a descrição dos fenômenos 

discursivos a partir de seu acontecer histórico, focalizando o singular/particular 

enquanto instância que traz os determinantes da realidade social na qual se 

insere.  

Conforme afirma Nogueira (2008), a AD é mais do que uma simples prática, 

pois se constitui como campo de pesquisa e implica uma perspectiva “sobre a 

natureza da linguagem e da sua relação com questões centrais das ciências 

sociais” (p. 236), repercutindo não só na construção de práticas de produção 

de dados e de análise (questões metodológicas), mas também na elaboração 

de um conjunto de pressupostos teóricos.  
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Rocha e Deusdará (2005), afirmam que  

De forma bastante sintética, pode-se situar o surgimento da chamada 
Análise do Discurso no fim dos anos 1960, em decorrência de 
insuficiências de uma análise de texto que se vinha praticando e que se 
pautava prioritariamente por uma visão conteudista, característica 
central das práticas de leitura que localizamos nos estudos em Análise 
de Conteúdo (p. 307). 

De acordo com os autores, enquanto a Análise do Conteúdo preconiza o 

alcance de uma significação profunda/sentido estável, conferido pelo locutor no 

ato da produção do texto, a Análise do Discurso contribui para o surgimento da 

problemática da discursividade ao propor a compreensão de um plano 

discursivo que articula linguagem e sociedade. Assim, a AD pode ser entendida 

como “uma certa tradição que recusa o entendimento do contexto como mero 

adereço, como moldura da qual se poderia prescindir nas investigações 

lingüísticas” (Id. Ib., p. 319). 

Contemporaneamente, muitos trabalhos surgiram utilizando os termos discurso 

e Análise do Discurso, mas a partir de diferentes perspectivas teóricas e 

diversas orientações, por exemplo, mais linguísticas ou mais 

psicossociológicas. Machado (2008) chama a atenção para o fato de que “hoje, 

o território da AD é freqüentado por pesquisadores de diferentes áreas que 

deixam nele sua marca. Cada novo trabalho que a utiliza cria novos 

dispositivos, instrumentos, trilhas, gerando uma nova paisagem. Mais do que 

nunca, a AD está em construção/criação” (p. 350). 

Em relação à pluralidade de enfoques em AD, Gill (2007, p. 244) enfatiza que 

“o que estas perspectivas partilham é uma rejeição da noção realista de que a 

linguagem é simplesmente um meio neutro de refletir, ou descrever o mundo, e 

uma convicção da importância central do discurso na construção da vida 

social”.  

Segundo Orlandi (2001), “o discurso é a palavra em movimento, prática de 

linguagem” (p.15), sendo que a AD “trabalha com a língua no mundo, com as 

maneiras de significar, com os homens falando, considerando a produção de 

sentidos enquanto parte de suas vidas” (p.16). 
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Entendendo a Análise do Discurso como uma perspectiva de posicionamento 

diante do trabalho de pesquisa que parte da consideração de que a realidade é 

construída socialmente, nesta pesquisa buscou-se utilizar um enfoque em AD 

que mais se adequasse à análise do discurso que as jovens mulheres rurais 

constroem sobre sua escolarização.  

Assim, optou-se pela utilização da análise do discurso baseada no trabalho de 

Michel Foucault. Na perspectiva foucaultiana a análise de um discurso 

evidencia relações históricas e políticas, práticas muito concretas que o próprio 

discurso coloca em funcionamento, uma vez que as palavras são também 

construções e a linguagem também é constitutiva de práticas (FISCHER, 

2001).  

Tendo em vista os objetivos deste estudo, bem como os referenciais teórico-

conceituais de cunho pós-estruturalista que nortearam esta pesquisa, não é de 

nosso interesse a “revelação” de um sentido verdadeiro e oculto que estaria por 

trás dos discursos das jovens rurais. Mas importa-nos, sobretudo, a 

explicitação descritiva das determinações sócio-históricas12 que envolvem a 

articulação entre os valores rurais e urbanos, os processos de construção da 

identidade de gênero e do projeto de vida das jovens na produção do seu 

discurso sobre escolarização. Nesse sentido, a opção pela perspectiva 

foucaultiana não configura apenas uma escolha teórica, mas sim uma 

necessidade posta pela própria definição do objeto deste estudo.  

Gill (2007) destaca que o trabalho de Foucault contrasta com a maioria dos 

trabalhos em AD, pois “está interessado não nos detalhes de textos falados e 

escritos, mas em olhar historicamente os discursos” (p. 247). A perspectiva 

foucaultiana e a noção de discurso, que nortearam este trabalho, serão mais 

bem especificadas no próximo segmento deste texto. 

 

                                                 
12 Importante destacar que neste trabalho as expressões “determinações sócio-históricas” e 
“determinações socioeconômico-culturais” não devem interpretadas no sentido de uma 
fatalidade ou fechamento de possibilidades. Aqui, as referidas expressões são tomadas no 
sentido foucaultiano sendo referentes às circunstâncias ou condições sociais, econômicas, 
históricas e culturais que permitem a ocorrência dos discursos das jovens investigadas. 
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2.2 Procedimentos metodológicos 

A partir de uma confrontação permanente entre a teoria e a realidade 

construída/investigada, delimitaram-se os contextos para investigação e 

análise, sendo que foram adotados os seguintes procedimentos:  

- Realização de entrevistas iniciais semi-estruturadas com as alunas da zona 

rural que frequentam o Ensino Médio na escola Ribeiro de Oliveira, agrupadas 

de acordo com o nível de escolaridade, para a demarcação dos 

sujeitos/comunidade discursiva13;  

- Realização de entrevistas grupais semi-estruturadas com todas as alunas: 

grupos de discussão sobre temas relacionados à sua experiência de 

escolarização, relações de gênero e projeto de vida;  

- Realização de entrevistas individuais semi-estruturadas com cada uma das 

alunas; 

- Gravação em áudio das entrevistas;  

- Registro em diário de campo de depoimentos coletados e das impressões e 

reflexões relativas ao trabalho de campo; 

- Transcrição e análise das informações (referentes ao discurso-objeto da 

pesquisa) a partir do referencial foucaultiano. 

Cabe agora dissertar sobre tais procedimentos, que se intercalaram e foram 

utilizados de acordo com o momento e as necessidades da investigação. 

Neste estudo, as entrevistas apresentaram-se como instrumento privilegiado 

para se obter um mapeamento de práticas, crenças e valores do universo 

social a que as jovens pertencem. Nesse ponto, pode-se referir a Duarte (2004, 

p. 215) que afirma que a entrevista permite ao pesquisador observar “indícios 

dos modos como cada um daqueles sujeitos percebe e significa sua realidade 

e levantando informações consistentes que lhe permitam descrever e 

                                                 
13 Segundo Maingueneau (1998), uma comunidade discursiva pode ser definida como um 
grupo social que produz e administra um determinado tipo de discurso. 
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compreender a lógica que preside as relações que se estabelecem no interior 

daquele grupo”.  

Conforme destaca Gaskell (2007), a entrevista deve ser utilizada para a 

obtenção de dados que favoreçam a compreensão das relações que os 

sujeitos estabelecem em contextos sociais específicos, sendo que, enquanto 

na entrevista individual (entrevista em profundidade) a “cosmovisão do 

entrevistado é explorada em detalhe” (p.75), permitindo-lhe a elaboração de 

“sua construção pessoal do passado” (p.75), na entrevista grupal (grupo focal 

ou grupo de discussão) “os sentidos ou representações que emergem são mais 

influenciados pela natureza social da interação do grupo [...] em que os 

participantes levam em consideração os pontos de vista dos outros na 

formulação de suas respostas” (p.75-76).  

De acordo com Weller (2006), enquanto nos grupos focais o papel do 

entrevistador/moderador é fundamental sendo que os participantes são vistos 

apenas como detentores de opiniões sobre determinado tema, nos grupos de 

discussão os participantes são considerados como representantes de um meio 

social. O autor destaca que desde a década de 1980 os grupos de discussão 

vêm se configurando como instrumentos de pesquisa bastante difundidos nos 

estudos sobre a juventude, uma vez que possibilitam explorar orientações 

coletivas ou visões de mundo provenientes do contexto social dos participantes 

da pesquisa, permitindo a investigação de fenômenos típicos da condição 

juvenil. 

Neste estudo, as entrevistas grupais foram realizadas a partir da formação de 

grupos de discussão, que permitiram a observação de aspectos sociais que 

não seriam captados em entrevistas individuais, uma vez que as jovens foram 

estimuladas a falar e a reagir de acordo com as falas das demais participantes. 

Dessa forma, as entrevistas grupais possibilitaram a emergência de vivências 

ou experiências ligadas a uma base comum das experiências que perpassam a 

vida das jovens. 

Por outro lado, nas entrevistas individuais certas questões ou temáticas foram 

exploradas com maior profundidade, pois nessas ocasiões, a atenção esteve 
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concentrada na narrativa construída por cada jovem em particular, o que 

permitiu a obtenção de detalhes mais pormenorizados a respeito de suas 

experiências pessoais. 

Considerando que “a entrevista se constitui como uma relação entre sujeitos, 

na qual se pesquisa com os sujeitos as suas experiências sociais e culturais, 

compartilhadas com as outras pessoas de seu ambiente” (FREITAS, 2003, p. 

36, grifo no original), nesta pesquisa atentou-se para os aspectos relacionados 

à formação do vínculo entre o pesquisador e os sujeitos pesquisados.  

Assim, a situação da entrevista foi elaborada de modo a favorecer a 

emergência de histórias e memórias que expressem formas de significação e 

interpretação da realidade sociocultural pesquisada, sendo de extrema 

importância a introdução de conversas informais e amigáveis para tornar a 

entrevista menos tensa ocasionando um reconhecimento mútuo entre 

investigador e sujeitos investigados, conforme indicam Bosi (1994) e Braga 

(2002). 

Em relação ao uso do gravador nas entrevistas, Jobim e Souza (2003) afirma 

que a utilização de recursos/artefatos tecnológicos como instrumentos para a 

pesquisa permitem a realização de leituras dos eventos distanciados do 

momento da coleta de dados a partir de uma observação mais detalhada 

acerca dos elementos envolvidos na situação. De acordo com a autora, 

o compromisso do pesquisador é criar estratégias metodológicas que 
permitam a participação, tanto do pesquisador como do sujeito que 
colabora com a pesquisa, na construção de uma linguagem que 
incorpora a mediação dos instrumentos técnicos para conquistar uma 
visibilidade mais profunda dos modos como a realidade (física, social, 
virtual e subjetiva) se constitui na contemporaneidade (Id. Ib., p. 86-87). 

Ressalta-se, porém que, em contextos em que o uso desses recursos se torne 

inviável e levando em consideração o fato de que o entrevistado pode não se 

sentir à vontade com a presença do gravador, o registro em diário de campo 

configura-se como um procedimento metodológico fundamental.  

De acordo com Bogdan e Biklen (1994), o conteúdo do diário de campo 

consiste em dois tipos de materiais: o descritivo “em que a preocupação é a de 
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captar uma imagem por palavras do local, pessoas, ações e conversas 

observadas”; e o reflexivo que é “a parte que apreende mais o ponto de vista 

do observador, as suas idéias e preocupações” (p. 152).  

Nesta pesquisa, esse tipo de registro constituiu fonte de consulta, na qual se 

encontram anotadas e pontuadas não apenas as atividades realizadas, os 

depoimentos coletados e os aspectos relevantes das entrevistas realizadas, 

como também as impressões e as reflexões elaboradas a partir do trabalho de 

campo.  

O processo de transcrição das entrevistas iniciou-se com a escuta de cada 

entrevista sem transcrever as falas. Esse procedimento mostrou-se importante 

para aquisição de familiaridade com o conteúdo das entrevistas, uma vez que 

já haviam se passado algumas semanas desde a produção de informações e 

se fazia necessário uma maior aproximação com as falas para facilitar o 

processo de transcrição. 

Em seguida, as entrevistas foram transcritas, sendo utilizado o procedimento 

de escutar e transcrever diretamente no computador. Durante esse processo, 

alguns trechos das falas mostraram-se incompreensíveis, sendo sinalizados na 

transcrição entre colchetes, mas não comprometeram o conjunto do conteúdo 

de cada entrevista. Da mesma forma, todas as demais intervenções realizadas 

pela pesquisadora foram escritas entre colchetes, no intuito de esclarecer o 

sentido de termos ou expressões utilizadas pelas entrevistadas ou de sinalizar 

sons ou gestos produzidos por elas. 

Importante ressaltar que esse trabalho de transcrição tomou como referência 

as considerações de Whitaker et al (1995) sobre o respeito às falas dos 

sujeitos rurais. Assim, ao invés de tentar “reproduzir uma pronúncia original, 

usando erros ortográficos” (p. 66), evitou-se confundir ortografia com fonética, 

mas os erros de concordância ou de regência verbal cometidos pelas 

entrevistadas foram preservados, de modo que a sintaxe dos discursos foi 

transcrita fidedignamente. 
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Para o tratamento das informações, foram buscadas contribuições na Análise 

do Discurso empregada por Foucault, doravante chamada neste trabalho de 

análise arqueológica do discurso. Tais contribuições encontram-se 

principalmente em A Arqueologia do Saber (1987), publicada originalmente em 

1969 na qual o autor aponta os elementos necessários para se fazer uma 

análise arqueológica. 

Primeiramente, é importante destacar que o termo discurso, para Foucault, se 

refere a um “conjunto de enunciados que se apóia em um mesmo sistema de 

formação” (FOUCAULT, 1987, p. 124), podendo ser definido como um conjunto 

de proposições sistematizadas por uma formação discursiva, que, por sua vez, 

remete às práticas discursivas, referentes a “um conjunto de regras anônimas, 

históricas, sempre determinadas no tempo e no espaço, que definiram em uma 

dada época e para uma determinada área social, econômica, geográfica ou 

lingüística, as condições do exercício da função enunciativa” (Id. Ib., p. 136). 

Segundo Brandão (1996), Foucault define os discursos como uma dispersão, 

pois não há nenhum princípio de unidade que ligue previamente os elementos 

que o constituem e que podem ser diferenciados em quatro tipos: os objetos, 

que formam um “espaço comum” discursivo; os diferentes tipos de enunciação, 

que permeiam o discurso; os conceitos, que se transformam num campo 

discursivo; e os temas e teorias, que correspondem ao sistema de relações 

entre estratégias que permitem ou excluem certas temáticas em cada formação 

discursiva.  

Nessa perspectiva, a determinação desses elementos que compõem o 

discurso seria possibilitada por determinadas regras de formação, sendo que o 

trabalho da análise do discurso seria buscar o estabelecimento dessas regras 

que regem a formação dos discursos descrevendo, assim, a dispersão que lhe 

é característica. Seguindo o raciocínio foucaultiano, temos em síntese:  

1- As regras de formação referem-se a um sistema de relações entre objetos, 

tipos enunciativos, conceitos e estratégias;  
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2- Essas regras determinam a singularidade de uma formação discursiva 

convertendo a dispersão em regularidade; 

3- Analisando-se os enunciados que compõem a formação discursiva, chega-

se a essa regularidade; 

4- O discurso pode ser definido como um conjunto de enunciados cujos 

princípios de regularidade pertencem a uma mesma formação discursiva; 

5- A análise de uma formação discursiva demanda a descrição dos enunciados 

que a constituem; 

6- O enunciado é a unidade elementar de um discurso. 

Em relação à definição de enunciado, Foucault (1987) afirma que “à primeira 

vista o enunciado aparece como um elemento último, indecomponível, 

suscetível de ser isolado em si mesmo e capaz de entrar em um jogo de 

relações com outros elementos semelhantes a ele [...]; como um átomo do 

discurso” (p. 90). Mas o autor alerta para o fato de que essa definição coloca o 

seguinte problema: “Se o enunciado é a unidade elementar do discurso, em 

que consiste? Quais os seus traços distintivos? Que limites devemos nele 

reconhecer?” (p. 91).  

Para responder a essas questões, Foucault (1987) argumenta que o enunciado 

não pode ser identificado como uma proposição, nem como uma frase, 

tampouco como um ato de linguagem, pois o enunciado, 

na análise lógica, é o que “resta” quando se extrai e define a estrutura 
de proposição; para a análise gramatical, é a série de elementos 
lingüísticos na qual se pode reconhecer, ou não, a forma de uma frase; 
para a análise dos atos de linguagem, aparece como o corpo visível no 
qual eles se manifestam. Em relação a todas essas abordagens 
descritivas desempenha o papel de um elemento residual, puro e 
simples de fato, de material não pertinente (p. 95-96, aspas no original). 

O autor conclui que o enunciado não é uma estrutura, mas, em última 

instância, é “uma função que cruza um domínio de estruturas e de unidades 

possíveis e que faz com que apareçam, com conteúdos concretos, no tempo e 

no espaço” (p. 99), sendo que essa função deve ser descrita “em seu exercício, 
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em suas condições, nas regras que a controlam e no campo em que se realiza” 

(p. 99). 

Na perspectiva foucaultiana, o discurso não tem uma significação prévia, que 

deveria ser desvendada por meio de uma análise de seu sentido oculto ou da 

intenção do seu autor, pois o discurso é antes de tudo um ato, um 

acontecimento discursivo que tem sentido de acordo com o momento, o tempo 

e o espaço em que se enuncia.  

Contrapondo à análise linguística do discurso a análise arqueológica do 

discurso que propõe, Foucault (1987, p. 31) argumenta:  

Eis a questão que a análise da língua coloca a propósito de qualquer 
fato de discurso: segundo que regras um enunciado foi construído e, 
conseqüentemente, segundo que regras outros enunciados 
semelhantes poderiam ser construídos? A descrição dos 
acontecimentos do discurso coloca uma outra questão bem diferente: 
Como aconteceu que tenha aparecido este enunciado e nenhum outro 
em seu lugar? 

E mais adiante complementa seu argumento dizendo que essa descrição dos 

atos discursivos também difere da análise do pensamento14, pois: 

A análise do pensamento é sempre alegórica em relação ao discurso 
que utiliza. Sua questão, infalivelmente, é: o que se dizia no que estava 
dito? A análise do campo discursivo é orientada de forma inteiramente 
diferente; trata-se de compreender o enunciado na estreiteza e 
singularidade de sua situação; de determinar as condições de sua 
existência, de fixar seus limites da forma mais justa, de estabelecer 
suas correlações com os outros enunciados a que pode estar ligado, de 
mostrar que outras formas de enunciação exclui (Id. Ib., p. 31, grifo no 
original).  

Assim, a análise arqueológica do discurso não deve estar interessada em 

desvendar ideologias, mas sim em se ocupar com a descrição das relações 

que seu enunciado mantém com outros enunciados ou grupos de enunciados, 

pois conforme destaca Foucault (Idem, p. 151), a arqueologia refere-se a: 

uma descrição que interroga o já-dito no nível de sua existência: da 
função enunciativa que nele se exerce, da formação discursiva a que 

                                                 
14 Quando fala em análise do pensamento, Foucault está se referindo a “uma certa prática 
escolar que é a da ‘explicação de texto’ muito em voga na França, do colégio à Universidade, 
nos idos anteriores a 1960” (BRANDÃO, 1996, p. 17), e que pode corresponder à prática 
escolar da interpretação de texto no Brasil. 
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pertence, do sistema geral de arquivo de que faz parte. A arqueologia 
descreve os discursos como práticas especificadas no elemento do 
arquivo. 

Depreende-se dessas argumentações a afirmação de que fazer a análise 

arqueológica de um discurso significa descrever esse discurso de modo a 

explicitar as condições de sua existência. De acordo com Fischer (2001, p. 

198), nesse tipo de análise “é preciso ficar (ou tentar ficar) simplesmente no 

nível de existência das palavras, das coisas ditas. Isso significa que é preciso 

trabalhar arduamente com o próprio discurso, deixando-o aparecer na 

complexidade que lhe é peculiar”. 

Tomando como base o referencial foucaultiano, nesta pesquisa foi construído 

um esquema de análise que envolveu a utilização dos seguintes 

procedimentos:  

1) Foram escolhidos os fragmentos de entrevista a partir do material registrado 

em áudio e produzido por meio das entrevistas individuais e grupais (grupo de 

discussão) com as jovens; 

2) Os fragmentos de entrevista foram transcritos, sendo selecionados para a 

análise aqueles que continham elementos relacionados com o objeto de 

estudo (referentes a aspectos da vida escolar, social, familiar e afetiva das 

entrevistadas); 

3) Partiu-se da consideração de que os discursos das jovens foram co-

produzidos pela pesquisadora e pela situação de reflexão proposta nos grupos 

de discussão criados a partir das entrevistas grupais; 

4) Foram analisadas as implicações (interferências na produção das falas) 

ocasionadas pela pesquisadora e pela situação de entrevista, além dos ganhos 

que as entrevistadas estavam obtendo com a concessão das entrevistas;  

5) As formações discursivas/condições de produção/contexto dos discursos 

foram examinadas por meio de uma análise das determinações 

socioeconômico-culturais envolvidas na produção dos ditos das alunas, 

tentando-se identificar de que lugar elas estavam falando; 
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6) Foram investigadas as regularidades e proximidades (semelhanças), bem 

como oposições, dispersões e variabilidades (diferenças) presentes nos 

enunciados tomados para análise; 

7) O corpus discursivo, ou seja, o material empírico tomado para análise foi 

construído a partir do arquivo que foi sendo constituído ao longo de todo o 

processo de investigação do discurso das jovens. 

Assim, buscou-se interrogar os ditos das jovens, sem a intenção de interpretar 

suas verdades ou sentidos ocultos, mas apenas perguntando de que modo 

esse acontecimento foi produzido e quais as determinações que permitiram a 

ocorrência desse dito.  

Na busca pela identificação das regras que tornaram possíveis o surgimento 

dos ditos das jovens, mostrou-se pertinente a descrição e análise das 

condições de produção/contexto em que estão inseridos esses ditos. De 

acordo com Machado (2008), “as noções de condições de produção do 

discurso (PÊCHEUX) e de formação discursiva (FOUCAULT) são aparentadas: 

remetem ao contexto que de alguma forma determina não apenas o discurso, 

mas também, a formação social em que o discurso ocorre e as regras tácitas 

dessa formação” (p. 355, grifos no original). 

Desse modo, foram analisadas as determinações geográficas, sociais, 

econômicas e históricas produzidas coletivamente, a partir da descrição do 

município, da escola e da situação de entrevista em que se deu a produção 

dos discursos investigados15. 

No trabalho de análise, os ditos das jovens foram situados em formações 

discursivas, sendo que foram extraídos deles alguns enunciados que foram 

colocados em relação a outros enunciados pertencentes à mesma formação 

discursiva. Em síntese, os discursos foram analisados procurando-se 

identificar as pistas dos enunciados que se articulam para torná-los possíveis, 

sendo que a linguagem foi interrogada naquilo que ela produz e naquilo que a 

produziu. Dessa maneira, o trabalho com a AD inspirado na perspectiva 
                                                 
15 A apresentação das condições de produção destes discursos será feita no Capítulo III desta 
dissertação. 
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foucaultiana constituiu-se num importante instrumento na descrição e análise 

dos enunciados que compõem os discursos das jovens estudadas. 

2.3 O contexto da investigação  

Para a realização da pesquisa foi escolhido o município de Entre Rios de 

Minas – MG, devido às suas características populacionais e socioeconômicas, 

que giram em torno dos vieses rurais e agropecuários e serão explicitadas no 

próximo capítulo deste trabalho. 

Além disso, a proximidade entre esse contexto e a experiência da 

pesquisadora foi determinante não apenas para a escolha do município como 

também para a escolha da escola na qual se deu a investigação. A 

pesquisadora reside em Entre Rios de Minas há 12 anos, tendo cursado o 

Ensino Médio na Escola Estadual Ribeiro de Oliveira, período no qual pôde 

vivenciar aspectos relacionados com o problema de pesquisa colocado, 

conforme foi relatado na Introdução deste trabalho.  

A experiência prévia da pesquisadora nessa escola favoreceu o acesso às 

suas dependências, uma vez que já estava familiarizada com o cotidiano 

escolar em questão, pois conhecia a instituição e boa parte de seu quadro de 

funcionários, incluindo muitos professores que haviam sido seus mestres na 

época em que era aluna, o que facilitou o desenvolvimento das negociações 

necessárias para a realização do trabalho de campo. 

Tendo em vista os objetivos da pesquisa, optou-se para que as informações e 

as análises produzidas focalizassem as alunas da zona rural que frequentam o 

Ensino Médio oferecido no período da manhã (caracterizado pela frequência 

de alunos rurais em função da disponibilidade de Transporte Escolar 

Municipal) na referida escola que se localiza na parte urbana do município e 

cujo perfil será delineado no próximo capítulo deste trabalho.  

A busca por essas alunas iniciou-se com a verificação das listas de alunos 

fornecidas pela secretaria da escola. Os dados contidos nessas listas 

indicaram que o número de alunas residentes na zona rural era muito reduzido. 
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A partir dessa constatação, decidiu-se entrevistar todas as oito alunas rurais 

indicadas nas listas das turmas do Ensino Médio. 

Ressalta-se que a opção por alunas do Ensino Médio está relacionada ao fato 

de que, nesse período de suas vidas (faixa etária que compreende dos 15 aos 

18 anos), as jovens estão voltadas para os planos e incertezas quanto à 

continuação dos estudos e, portanto, encontram-se um momento de 

experiência social propício para a investigação das questões relacionadas a 

este estudo. 

2.4 O trabalho de campo  

A pesquisa de campo foi efetivada entre os meses de junho a outubro de 2009 

(sendo interrompido no mês de julho em função das férias escolares) por meio 

da realização de entrevistas grupais e individuais com as jovens participantes, 

totalizando dez encontros cuja duração variou entre 40 minutos e 1 hora e 

meia conforme a disponibilidade das alunas, uma vez que elas eram retiradas 

de sala de aula para a concessão das entrevistas. 

Sobre esse ponto, é importante destacar que o fato de as jovens residirem na 

zona rural, e em comunidades distintas, dificultava a realização de encontros 

em horários diversos aos em que estariam na escola. Assim, os dias e horários 

dos encontros foram discutidos com as alunas, havendo uma negociação 

direta entre a pesquisadora e os professores responsáveis pelas aulas das 

quais teriam que se ausentar. 

A maior parte dos encontros foi iniciada com uma “dinâmica”16 que ora 

objetivava uma descontração do grupo, ora objetivava um preparo para a 

discussão que seria empreendida. Tanto as entrevistas grupais como as 

individuais foram baseadas em roteiros previamente elaborados, que poderiam 

conter temáticas já anunciadas na dinâmica, quando esta precedia a 

entrevista. Esses roteiros focalizavam questões ou temáticas que interessavam 

à investigação proposta, visando à produção de informações que 

                                                 
16 As dinâmicas utilizadas foram consultadas em Fritzen (1987) e Fornaro (2009) e no Jornal 
Mundo Jovem da PUCRS. 
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respondessem aos objetivos deste estudo. As entrevistas foram gravadas com 

autorização prévia das entrevistadas. 

As entrevistas iniciais foram realizadas primeiramente com as três alunas que 

cursavam o terceiro ano; em seguida, com as duas alunas que pertenciam ao 

segundo ano e, finalmente, com as três alunas que cursavam o primeiro ano, 

totalizando as oito alunas da zona rural pertencentes às turmas do Ensino 

Médio de acordo com as listas fornecidas pela secretaria da escola.  

Esse primeiro contato iniciou-se com uma breve auto-apresentação por parte 

da pesquisadora (incluindo aspectos de sua vida pessoal e escolar), e com a 

exposição sucinta da pesquisa e dos procedimentos metodológicos (incluindo 

o uso do gravador nas entrevistas) e dos cuidados éticos que seriam adotados, 

sendo questionado se as jovens estariam dispostas a colaborar para a 

realização do estudo, ao que todas responderam de forma afirmativa. Em 

seguida, foi realizada uma entrevista em forma de dinâmica por meio da qual 

se apresentaram e falaram sobre aspectos da sua vida pessoal, preferências, 

medos e sonhos, no intuito de promover uma interação inicial entre as 

participantes. Por último, houve discussão sobre a dinâmica e agendou-se o 

próximo encontro17. 

No segundo contato com as alunas, uma delas informou que não gostaria de 

participar da pesquisa devido a motivos pessoais, o que foi recebido com 

naturalidade. E, como outra aluna revelou que não mais residia na zona rural 

há algum tempo, o que levou ao seu desligamento da pesquisa, o grupo de 

alunas participantes ficou reduzido ao número de seis integrantes. Nesse 

segundo encontro, tiveram início as entrevistas grupais, sendo que todas as 

alunas passaram a ser reunidas para realizar um grupo de discussão sobre 

suas experiências na trajetória escolar e na vida pessoal. Inicialmente, as 

participantes foram informadas sobre quais seriam as características dos 

próximos encontros; em seguida, foi desenvolvida uma dinâmica com o 

objetivo de criar laços entre as participantes do grupo; por último, foi realizado 

                                                 
17 O roteiro utilizado nesse e nos demais encontros realizados podem ser visualizados no 
Anexo 2 – Roteiros das entrevistas e dinâmicas. 
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o primeiro grupo de discussão cujo tema foi “A vida escolar e profissional dos 

seus pais”.  

A notícia da evasão escolar de uma das alunas ocasionou o seu desligamento 

da pesquisa, marcando assim o início do terceiro encontro. Desse dia em 

diante, portanto, o grupo pesquisado passou a contar com cinco participantes: 

duas alunas que cursavam o primeiro ano; duas alunas que pertenciam ao 

segundo ano e uma aluna do terceiro ano. Primeiramente, foi realizada uma 

dinâmica com o objetivo de promover uma descontração inicial, sendo seguida 

pela discussão em grupo do tema “Dos desafios na trajetória escolar aos 

planos para o futuro”. 

No quarto encontro, foi realizada uma dinâmica que demandava que as jovens 

escrevessem sobre as vivências que mais marcaram etapas das suas vidas. 

Como a tarefa foi concluída por todas faltando apenas poucos minutos para o 

término do tempo disponível, a discussão em grupo ficou para o próximo 

encontro.  

O tema “Da infância aos dias atuais” foi discutido durante o quinto encontro, 

sendo que a discussão foi realizada de modo a complementar a reflexão já 

iniciada com a dinâmica do encontro anterior. Assim, as jovens relembraram 

fatos, acontecimentos e características das suas famílias e comunidades de 

origem, bem como das suas próprias histórias pessoais focalizando as suas 

origens. 

O sexto encontro objetivou o aprofundamento da discussão acerca da história 

pessoal das participantes, mas focalizando a adolescência, favorecendo a 

identificação de valores e mensagens transmitidos pela família. 

No sétimo encontro, realizou-se uma dinâmica para possibilitar a expressão 

sobre o que é ser homem e ser mulher de acordo com a visão das jovens, 

sendo que elas responderam por escrito algumas questões relacionadas ao 

tema e em seguida foram conduzidas à reflexão sobre as respostas dadas por 

meio da discussão em grupo. 
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O oitavo encontro teve por objetivo aprofundar a discussão acerca da temática 

que envolve as relações de gênero e já havia sido iniciada no encontro 

anterior. Nesse momento, porém, as participantes foram orientadas a discutir 

sobre a relação entre gênero e escolarização. 

No nono encontro, foi aplicada uma dinâmica com o objetivo de propiciar às 

jovens uma vivência de se projetarem no futuro. Pediu-se a elas que 

imaginassem cenas e, por escrito, as descrevessem, a partir de questões 

referentes à um dia qualquer de suas vida daqui a dez anos. Em seguida, foi 

realizada uma discussão sobre a tarefa realizada. 

O décimo e último encontro consistiu na realização de entrevistas individuais 

contemplando o tema “Dos sonhos à realidade”, para aprofundar a temática 

referente ao projeto de vida de cada participante. Dessa maneira, cada jovem 

foi conduzida a refletir sobre suas aspirações e objetivos, tanto os antigos 

quanto os atuais, bem como os planos e caminhos que constrói ou deve 

construir para alcançar o que almeja.  

Nesse último encontro também houve a entrega da Carta de Esclarecimento e 

o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido18 (TCLE) para que cada 

participante e seu responsável legal assinassem concordando com a utilização 

das informações que forneceram durante as entrevistas.  

Pode-se concluir este capítulo destacando que as opções metodológicas 

realizadas permitiram a montagem de um esquema de pesquisa que 

possibilitou a produção de informações referentes às formações discursivas 

que se referem às condições de produção dos discursos das jovens, e que 

serão analisadas nos próximos capítulos deste trabalho. 

 

 

 

                                                 
18 Ver Anexo 3 – Carta de esclarecimento e TCLE. 
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CAPÍTULO III  

O CONTEXTO DA PRODUÇÃO DOS DISCURSOS INVESTIGADOS 

Neste capítulo, são discutidas as condições de produção dos discursos 

investigados, que de acordo com a perspectiva foucaultiana se referem à sua 

formação discursiva, englobando tanto o contexto sócio-histórico mais amplo 

(determinações geográficas, sociais, econômicas e históricas produzidas 

coletivamente) quanto as circunstâncias mais estritas em que os discursos 

foram produzidos (a situação de entrevista criada a partir dos grupos de 

discussão e das entrevistas individuais). 

Na busca pelos elementos que compõem o contexto da produção desses 

discursos, tornou-se necessário delinear o perfil do município e da escola na 

qual se deu a investigação, bem como das jovens entrevistadas e da situação 

de entrevista em que se produziram os discursos, conforme se seguem nos 

próximos itens. 

3.1 Sobre o município e a escola 

A análise das condições de produção dos discursos investigados demandou 

um questionamento sobre o tempo e o espaço em que esses discursos se 

manifestaram, o que nos conduziu ao levantamento de informações relativas 

ao município em que as jovens entrevistadas vivem e à Escola Estadual 

Ribeiro de Oliveira na qual estudam atualmente. 

O município de Entre Rios de Minas – MG encontra-se localizado na região do 

Campo das Vertentes, a 64 km de São João Del Rei e 110 km de Belo 

Horizonte, possui uma área de 463 km² e caracteriza-se pela atividade 

agropecuária, produção artesanal e agroindustrial (PREFEITURA MUNICIPAL 

DE ENTRE RIOS DE MINAS, 2007).  

Entre Rios de Minas pertence à mesorregião metropolitana de Belo Horizonte, 

fazendo parte da microrregião de Conselheiro Lafaiete, sendo que seus 
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municípios limítrofes são: Casa Grande, Desterro de Entre Rios, Jeceaba, 

Lagoa Dourada, Queluzito, Resende Costa e São Brás do Suaçuí19. 

As origens do município remontam ao início do século XVIII, quando em 1713 

chegaram a essa região, que na época era uma paragem das bandeiras, os 

portugueses Bartolomeu Machado e Pedro Domingues que é considerado o 

primeiro morador do local, tendo recebido do governador da capitania, D. Brás 

Baltazar da Silveira, uma sesmaria cujo documento continha a seguinte 

inscrição sobre a determinação do local: no Caminho Novo que vem da vila de 

São João Del Rey para as Minas Gerais, na paragem chamada O Bromado. 

Tendo em vista que o governador se referia aos caminhos da Estrada Real, tal 

documento confirma a inserção do município no contexto dessa histórica rota.  

Pela ocasião, Bartolomeu Machado constrói sua casa no local onde hoje se 

encontra a Fazenda do Engenho e mais tarde, ergue uma capela em 

homenagem a Nossa Senhora das Brotas e em torno da qual surgiu o povoado 

do Bromado. Em 1800, o povoado tinha apenas 20 casas, quase todas de 

propriedade de fazendeiros que as usavam aos domingos, dias santos ou 

outros festejos quando vinham com suas famílias. O povoamento do local 

posteriormente denominado de Vila do Brumado de Suaçuí data do início da 

colonização no Campo das Vertentes.  

No ano de 1832, a vila foi elevada a distrito e em 1878, a município, com a 

denominação de Entre Rios, por estar situado nas terras limitadas pelos rios 

Camapuã e Brumado, sendo que a sede municipal recebeu foros de cidade em 

1880. Em 1886, a sede se encontrava dividida em seis ruas regulares e 

contava com 208 casas e com edifícios públicos como a Casa da Câmara e o 

Paço Municipal.  

Na “Divisão Administrativa do Brasil, em 1911”, Entre Rios encontra-se 

composto de 7 distritos: o da sede e os de Desterro de Entre Rios, Lagoinha, 

São Brás do Suaçuí, São Sebastião do Gil, Serra do Camapuã e Rio do Peixe. 

Em 1938, o município teve o topônimo alterado para João Ribeiro, que nos 

                                                 
19 Ver anexo 1 – Planta do município de Entre Rios de Minas – MG. 
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anos seguintes perdeu o distrito de Rio do Peixe, mas incorporou o de 

Camapuã (atual Jeceaba).  Em 1953, seu topônimo foi alterado para Entre Rios 

de Minas, passando a se constituir de dois distritos apenas, o da sede e o da 

Serra do Camapuã, configuração territorial que permanece até os dias atuais. 

Como parte de sua história, ficaram preservadas: as ruínas de uma antiga 

Casa de Pedra, construção atribuída à bandeira de Fernão Dias em 1701 que 

se encontra na Serra do Gambá podendo ter sido um forte, abrigo para 

viajantes ou posto de fiscalização; potenciais sítios arqueológicos herdados dos 

indígenas das tribos Cataguá que habitavam as margens dos rios que banham 

a região. Existem, também, algumas fazendas coloniais que constituem 

patrimônio histórico e cultural, dentre as quais se encontram a Fazenda Olhos 

D’água, que abriga a Capela de Nossa Senhora da Lapa de Olhos D’água 

construída na primeira fase da arte colonial mineira e atualmente se encontra 

em processo de restauração; e a Fazenda do Tanque, que preserva intacto um 

casarão datado do final do século XIX, sendo que seus 24 cômodos ainda 

contêm alguns móveis, quadros, objetos e utensílios originais. 

Próxima a essa última fazenda encontrava-se a fazenda de Cassiano Antônio 

da Silva Campolina que foi demolida, mas torna o município conhecido pela 

atividade de criação e seleção dos cavalos da raça Campolina, por ser o local 

onde, em 1870, tiveram início os cruzamentos com cavalos trazidos por D. 

João VI para a Coudelaria Real de Cachoeira do Campo, distrito de Ouro Preto. 

A tentativa de se apurar a raça partiu de uma iniciativa do fazendeiro Cassiano 

Campolina que por ocasião de seu falecimento, em 1904, deixou todo o seu 

patrimônio para a construção do hospital que também levou o seu nome e 

atende à população local e regional. 

Alguns casarões em estilo colonial, eclético e art déco com arquitetura 

preservada, juntamente com o prédio do Hospital Cassiano Campolina, 

arrojada edificação de linhas neoclássicas, datada de 1910, que contém uma 

capela dedicada a Nossa Senhora das Dores, bem como a atual Igreja Matriz 

de Nossa Senhora das Brotas, de arquitetura neogótica e inaugurada em 1928, 

são elementos importantes para a caracterização da sede do município.  
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Entre Rios de Minas é um dos portões do Circuito Trilha dos Inconfidentes, 

sendo a cidade que dá as boas vindas aos turistas que chegam à região a 

partir de Belo Horizonte. Por estar localizada entre Congonhas, Tiradentes e 

São João Del Rei, todo o fluxo turístico para as principais cidades históricas 

mineiras passa por suas entradas. Além disso, nos arredores da cidade, 

encontram-se hotéis-fazenda (adaptados de antigas fazendas coloniais) e 

diversos lagos naturais e cachoeiras, sendo que as principais são a Cachoeira 

dos Coqueiros, situada a aproximadamente 12 km da sede e a Cachoeira do 

Gordo, a 18 km.  

Dentre os eventos culturais, religiosos e profanos que marcam o município, 

destacam-se o encontro de Folias de Reis na Festa de São Sebastião; as 

celebrações da Semana Santa, incluindo as encenações da Paixão de Cristo; a 

elaboração dos tapetes de rua, no Corpus Christi; a Festa de Nossa Senhora 

das Brotas, padroeira da cidade, realizada no dia 15 de agosto, havendo 

peregrinação pelas igrejas da cidade durante toda a semana que antecede a 

festa, caracterizada pelo trabalho dos fiéis que reúnem as imagens de todas as 

igrejas, realizam uma procissão e celebram uma missa solene; o carnaval 

“Entre Risos e Folias” e a Festa da Colheita, que é o mais famoso evento do 

município. 

A Festa da Colheita é realizada na última semana do mês de julho, no Parque 

de Exposições. Trata-se de um evento tradicional que envolve quase toda a 

população enterriana, e que, em 2009, completou 50 anos. Essa festa tem 

início na quarta-feira, com a entrada dos animais para a exposição e prossegue 

com rodeios, shows, barraquinhas e ordenhas para o concurso leiteiro. No 

domingo, é realizada a missa de encerramento que acontece sempre às 11 

horas na Praça do Hospital Cassiano Campolina, sendo caracterizada pelas 

bênçãos às comunidades rurais, aos animais e às sementes, e pelas 

cavalgadas e desfile dos carros de boi. São dezenas de carros 

tradicionalmente enfeitados com produtos da colheita (abóbora, laranja, 

mandioca, milho, feijão, cana, banana, flores silvestres e outros) e transportam 

meninas e meninos, moças e rapazes, adultos e idosos vestidos tipicamente 

para o desfile. 
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A economia do município está centrada nas atividades agropecuárias, 

destacando-se a sua grande produção leiteira que, embora em sua maioria 

seja exportada, é em parte processada em escala agroindustrial dentro do 

próprio município, destacando-se os laticínios ASPROL (Associação de 

Produtores de Leite) e Cayuaba Agroindustrial. Os produtores rurais do 

município contam com o auxílio do Sindicato Rural de Entre Rios de Minas que 

está ativo desde 12 de outubro de 1965 e agrega os produtores de outros 

municípios como São Brás do Suaçuí e Jeceaba.  

Encontra-se ainda instalada no município a torrefadora de café Camapuã, além 

de unidades familiares de fabricantes de finíssimas cachaças produzidas em 

alambiques artesanais20. Também são produzidos caseiramente licores e 

doces feitos de frutos da terra, além de derivados do leite, milho e cana-de-

açúcar que são postos à venda na Feira Municipal, mais conhecida como 

Feirinha de Entre Rios, que ocorre aos sábados pela manhã.  

É importante destacar que as verduras, frutas e legumes, bem como o açúcar 

mascavo, a rapadura, o caldo de cana, a cachaça, o mel, os doces, os 

biscoitos e as carnes de porco e de frango caipira, vendidos na feira, são 

produzidos com técnicas tradicionais, sem a utilização de produtos químicos ou 

industrializados. Essa feira também pode ser caracterizada como um evento 

cultural e de lazer, onde os produtores rurais se encontram, na cidade, para 

trocar informações e vivências. 

A atividade artesanal do município caracteriza-se pela produção de cestas 

(com cordas, cipós e taquaras); bonecas, flores e tapetes (com sub-produtos 

de milho, principalmente a palha); esculturas em madeira; tecelagem em teares 

                                                 
20 Destaca-se a Cachaça Topázio produzida na Fazenda Conquista numa escala de 30.000 
litros ao ano, sendo armazenada em tonéis de carvalho por um período mínimo de 4 anos, 
antes de ser comercializada. A Topázio conquistou a segunda colocação na categoria Premium 
do 1º Concurso Cachaça de Minas realizado pela Federação Nacional dos Produtores de 
Cachaça de Alambique (Fenaca), sob coordenação da UFSJ, com o apoio do Governo de 
Minas, da Belotur e do Sebrae/MG. 
 



71 

toscos com fios de barbante, lã ou retalhos; e trabalhos manuais como crochê 

e bordados21.  

De acordo com dados do Censo Agropecuário 2006, o município conta com 

aproximadamente mil e cem estabelecimentos agropecuários, sendo que a 

maioria das unidades possui extensão inferior a 100 hectares. Além disso, 

existem tratores em apenas 61 desses estabelecimentos, o que demonstra a 

predominância de pequenas propriedades habitadas por pequenos produtores 

rurais que não dispõem de máquinas agrícolas para o preparo e cultivo do solo. 

O mesmo censo indicou que as pastagens e as lavouras em atividade ocupam 

respectivamente cerca de 23% e 11% da área total do município. Dentre as 

criações de animais, destacam-se por maior número de cabeças: as aves 

(galinhas, galos, frangos e pintos) e o rebanho bovino (incluindo grande 

quantidade de vacas ordenhadas), seguido dos rebanhos de suínos, equinos, 

muares e asininos. E dentre os produtos da lavoura, destacam-se, por maior 

quantidade de produção: o milho, a cana-de-açúcar, a mandioca e o arroz. 

É importante ressaltar, porém, que as atividades agropecuárias não têm se 

mostrado muito rentáveis para os produtores rurais entrerrianos, sendo que 

muitos têm optado por trabalhar para fazendeiros, ao invés de cultivar a própria 

lavoura, e suas esposas e filhas têm buscado trabalho como empregadas 

domésticas para completar o orçamento familiar. Além disso, tem crescido o 

número de famílias que vendem suas propriedades e migram para a cidade em 

busca de melhores condições de vida. Assim, pode-se dizer que os habitantes 

da zona rural de Entre Rios de Minas, assim como as famílias rurais mineiras 

(QUEIROZ et al, 2004) e as populações rurais brasileiras como um todo 

(SCHNEIDER, 2003), têm buscado outras fontes de renda diferentes das 

atividades agropecuárias, inserindo-se no contexto da pluriatividade. 

Quanto às características populacionais, dados do IBGE (2009a) indicam que 

Entre Rios de Minas possui 14.548 habitantes, registrando um aumento de 661 

habitantes em relação aos dados da Contagem Populacional de 2007 os quais 

                                                 
21 Fonte das informações referentes à história, localização e aspectos culturais e econômicos 
do município: PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS DE MINAS (2009a; 2009b; 2009c). 
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indicaram que 4.543 habitantes residiam na zona rural do município, 

correspondendo a cerca de 31% da população entrerriana.  

De acordo com dados disponibilizados pela Prefeitura Municipal de Entre Rios 

de Minas (2010), atualmente existem 151 comunidades rurais no município, 

que se espalham pelo seu território e são interligadas por mais de 1200 km de 

estradas não-pavimentadas22. Essas comunidades são pouco povoadas, sendo 

que as mais populosas possuem cerca de 60 habitantes. As comunidades 

rurais de origem das jovens investigadas nesta pesquisa são denominadas 

Montijo, Bom Jardim dos Coelhos e São Sebastião do Gil, sendo que esta 

última pertence ao município de Desterro de Entre Rios – MG, mas localiza-se 

bem próxima ao limite que separa os dois municípios. 

O Censo Demográfico 2000 indicou que os adultos dos 30 aos 59 anos de 

idade configuram o grupo etário mais populoso de Entre Rios de Minas: 35% 

do total. Porém, é significativa a porcentagem de crianças e adolescentes até 

os 14 anos de idade (26,5%) e de jovens de 15 a 29 anos (27,5%), sendo que 

os jovens de 15 a 19 anos (faixa etária que compreende as jovens 

entrevistadas nesta pesquisa) constituem 10,5%.  

Esses dados demonstram que uma parcela expressiva dos habitantes do 

município encontra-se nas comunidades rurais e que mais da metade da 

população entrerriana tem idade inferior a 30 anos, sendo que uma parcela 

significativa é composta por jovens. Essas informações são importantes para 

esta pesquisa, pois indicam que as jovens investigadas pertencem a um 

conjunto populacional significativo na caracterização do município. 

Analisando os percentuais em termos de sexo, na população com 10 anos ou 

mais de idade, há uma ligeira predominância feminina (50,7% de mulheres 

contra 49,3% de homens). Entretanto dentre as pessoas com rendimento 

mensal a predominância é masculina (61% das pessoas com renda são 

homens), sendo que a renda média mensal feminina total corresponde a 

apenas 64,4% da renda média mensal masculina.  

                                                 
22 Ver anexo 1: Planta do município de Entre Rios de Minas – MG. 
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Assim, em Entre Rios de Minas, a presença de mulheres no mercado de 

trabalho ainda é pequena e, além disso, seus rendimentos são em média 

menores que os dos homens. Esses dados estão em consonância com as 

estatísticas nacionais (IBGE, 2009) que atestam desigualdades de gênero no 

âmbito do trabalho ao registrarem que as mulheres possuem rendas inferiores 

às dos homens em todos os estados brasileiros e em todos os níveis de 

escolaridade. 

No que se refere ao nível de escolaridade da população entrerriana, os dados 

sobre os habitantes com 10 anos ou mais de idade mostram que 89,5% da 

população nessa faixa etária é alfabetizada, sendo que 8% possui menos de 

um ano de escolaridade e 24% possui de 1 a 3 anos de estudo. Mas, a maior 

parcela da população possui de 4 a 7 anos de estudo (43,2%), o que indica a 

existência de um número significativo de pessoas com um nível baixo de 

escolaridade. Apenas 10,75% têm de 11 a 14 anos de escolaridade e somente 

2,2%, 15 anos ou mais de estudo, o que demonstra que o nível superior de 

escolaridade fica restrito a uma pequena parcela da população23, tal como 

acontece no restante do país, uma vez que a média nacional é de pouco mais 

de 7 anos de estudo (IBGE, 2009).  

Pode-se dizer, então, que as jovens investigadas, por estarem frequentando o 

Ensino Médio, fazem parte de uma parcela privilegiada da população, no que 

se refere ao nível de escolaridade, o que também é uma informação importante 

para nossa pesquisa. 

Relacionando seus aspectos histórico-culturais com os econômicos e 

populacionais, pode-se dizer que Entre Rios de Minas é um município de 

características eminentemente tradicionalistas e agropecuárias, sendo que a 

cidade surgiu e se desenvolveu em torno de elementos eminentemente rurais, 

mas concomitantemente o meio rural foi se transformando em função das 

relações estabelecidas com o meio urbano. Assim, a “ruralidade” ou a 

“urbanidade” entrerriana se manifestam de acordo com os vieses 

                                                 
23 Todos dados extraídos do Censo 2000 foram convertidos em porcentagens aproximadas. 
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socioeconômico-culturais do município, corroborando a tese que defende o 

rural e o urbano como espaços inter-relacionados (GOMES, 2008). 

O fato de que grande parte da população local habita as comunidades rurais e 

está inserida no processo de escolarização contribui para a diluição de 

fronteiras entre os espaços rurais e urbanos do município, uma vez que os 

níveis mais avançados de escolaridade são oferecidos na cidade. Assim, os 

alunos e suas famílias ficam expostos a um confronto de valores sobre a vida 

no meio rural e no meio urbano, o que repercute na construção de seus 

projetos e trajetórias, tal como observou Carneiro (1999).  

Essa população rural é atendida por cinco escolas municipais distribuídas pelo 

território entrerriano que oferecem os anos iniciais do Ensino Fundamental (1º 

ao 5º ano) e também recebem alunos oriundos de comunidades rurais 

pertencentes a outros municípios.  

A Educação Infantil, os anos finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano) e o 

Ensino Médio são oferecidos em escolas localizadas na sede do município, 

cujo acesso de alunos provenientes da zona rural é possibilitado pelo 

Transporte Escolar Municipal gratuito, nos períodos da manhã e da tarde. Na 

sede também se encontram a Escola Especial Moleque Sabido – APAE e 

escolas da rede privada como a Pré-escola Coqueiro Verde e o Colégio 

Técnico Profissionalizante de Entre Rios.  

Informações sobre as escolas da rede pública existentes em Entre Rios de 

Minas podem ser visualizadas no Quadro 1, a seguir. 
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Quadro 1 – Escolas da rede pública de Entre Rios de  Minas – MG 

 
ESCOLA E 

LOCALIZAÇÃO 

 
MODALIDADE DE 

ENSINO 

 
LOCALIDADES ATENDIDAS 

 
 

Centro Municipal de 
Educação Infantil 
Entre Rios (Bairro 
Santa Efigênia) 

 
Pré-Escolar (1º e 2º 

Períodos) 

 
Atende a todo o município 

 
Escola Municipal Dr. 
José Gonçalves da 

Cunha (Bairro Castro) 

 
Pré-Escolar (1º e 2º 
Períodos) e Ensino 
Fundamental (anos 

iniciais) 

 
Castro, Distrito da Serra do Camapuã e 

região, Rua do Fogo, Rochedo e 
Laranjeiras (sendo as duas últimas 

comunidades pertencentes ao município 
de Lagoa Dourada) 

 
Escola Municipal Dom 

Oscar de Oliveira 
(Bairro Centro) 

 
Ensino Fundamental 

(anos iniciais) 

 
Sede do município (cidade) 

 
Escola Municipal 

Maria Angélica Morais 
e Silva (Distrito da 

Serra do Camapuã) 

 
Ensino Fundamental 

(anos iniciais) 

 
Distrito da Serra do Camapuã e região  

 

 
Escola Municipal 
Delfino Sebastião 

Coelho (Povoado do 
Montijo) 

 
Ensino Fundamental 

(anos iniciais) 

 
Montijo e região 

 

 
Escola Municipal 
Gastão Faria de 

Oliveira (Povoado de 
Bom Jardim dos 

Coelhos) 

 
Ensino Fundamental 

(anos iniciais) 

 
Bom Jardim dos Coelhos e região 

 

 
Escola Municipal “Dr. 

Roberto Resende” 
(Povoado de São José 

das Mercês) 

 
Ensino Fundamental 

(anos iniciais) 

 
São José das Mercês e região 

 

 
Escola Municipal 
Padre Eustáquio 

(Povoado da Mata dos 
Pachecos) 24 

 
Ensino Fundamental 

(anos iniciais) 

 
Mata dos Pachecos e região  

 
Escola Estadual Dom 
Rodolfo (Bairro Santa 

Efigênia) 

 
Ensino Fundamental 

Completo e Educação de 
Jovens e Adultos- EJA 

Presencial 

 
Sede do município (Cidade), Distrito da 
Serra do Camapuã e região, São José 

das Mercês e região 

 

                                                 
24 Esta escola está passando por um processo de mudança de endereço, sendo que o antigo 
prédio foi desativado e as novas instalações receberão o nome de Escola Municipal Major 
Juscelino. 
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Continuação do Quadro 1: 

 
Escola Estadual 
Expedicionário 
Geraldo Baeta 
(Bairro Castro) 

 
Ensino Fundamental 
(anos finais) e Ensino 

Médio 
 

 
Castro, Distrito da Serra do Camapuã e 

região, Rua do Fogo, 
Rochedo e Laranjeiras (sendo as duas 
últimas comunidades pertencentes ao 

município de Lagoa Dourada) 
 

Escola Estadual Pedro 
Domingues 

(Bairro Senhor dos 
Passos) 

 
Ensino Fundamental 

Completo e 
Ensino Médio 

 

 
Sede do município (cidade), Mata dos 
Pachecos e região, Pedra Branca e 

região, São José das Mercês e região, 
São Sebastião do Gil (sendo esta última 
pertencente ao município de Desterro de 

Entre Rios) 
 

Escola Estadual 
Ribeiro de Oliveira 

(Bairro Centro) 

 
Ensino Fundamental 
(anos finais), Ensino 

Médio Regular, Educação 
de Jovens e Adultos- EJA 
Presencial, Curso Normal 

 

 
Sede do município (cidade), Mata dos 
Pachecos e região, Pedra Branca e 
região, Bom Jardim dos Coelhos e 

Montijo e região, 
 São José das Mercês e região, São 
Sebastião do Gil (sendo esta última 

pertencente ao município de Desterro de 
Entre Rios) 

Fonte: Secretaria Municipal de Educação de Entre Rios de Minas (2009) 

Assim como a maioria das crianças residentes na zona rural do município, as 

jovens investigadas estudaram em escolas de sua região, antes de passarem a 

frequentar a escola Ribeiro de Oliveira, instituição onde foi realizado o trabalho 

de campo desta pesquisa. 

Cabe agora dissertar sobre a Escola Estadual Ribeiro de Oliveira, que está 

subordinada à SRE (Superintendência Regional de Ensino) sediada em 

Conselheiro Lafaiete – MG, exercendo ações de supervisão técnica, orientação 

normativa, cooperação e de articulação e integração entre as escolas das 

redes pública e privada de 18 municípios da região, incluindo Entre Rios de 

Minas25. 

Historicamente, essa escola foi criada como Grupo Escolar pelo Decreto nº. 

2799 de 13 de Abril de 1910, sendo instalada no dia 09 de Novembro de 1910, 

graças ao empenho do então Senador Francisco Ribeiro de Oliveira, cujo nome 

foi dado à escola em sua homenagem.  

                                                 
25 Os outros 17 municípios atendidos são Caranaíba, Casa Grande, Catas Altas da Noruega, 
Congonhas, Conselheiro Lafaiete, Cristiano Otoni, Desterro de Entre Rios, Itaverava, Jeceaba, 
Lamim, Ouro Branco, Piranga, Queluzito, Rio Espera, Santana dos Montes, São Brás do 
Suaçuí e Senhora de Oliveira. 
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Suas atividades tiveram início em 31 de Janeiro de 1911, atendendo 174 

alunos do antigo Ensino Primário, contendo as quatro primeiras séries do 

Primeiro Grau, num prédio alugado pelo Estado de Minas Gerais. Entretanto, o 

crescente número de alunos demandou a construção de um prédio fixo situado 

na região central da cidade, onde funciona desde então. De 1971 a 1982, em 

anexo as suas instalações, funcionou a Escola Municipal Infantil de Entre Rios 

que na época não possuía prédio próprio. 

Em 1986, a escola foi ampliada através da instalação das quatro últimas séries 

do Primeiro Grau e da criação do Segundo Grau, com implantação dos cursos: 

Ensino Médio comum sem habilitação/Científico; Educação de Jovens e 

Adultos/Suplência; e Curso Normal/Magistério. 

Considerando o aumento da demanda escolar e com vistas a melhor atender 

sua clientela, em 1988, o Estado alocou o prédio ao lado26, sendo que a escola 

passou a funcionar em dois prédios distintos. Em 1994, foi implantado o Curso 

Técnico em Contabilidade que funcionou até 1998. 

A partir de 1998, as quatro primeiras séries do antigo Primeiro Grau foram 

municipalizadas, passando a funcionar na Escola Municipal Dom Oscar de 

Oliveira, a qual coabitou com a Escola Estadual Ribeiro de Oliveira até o ano 

de 2001, quando a Prefeitura passou a ser a locatária do referido prédio. 

Para atender a demanda local, a escola ofereceu até o ano de 1997 a 

Suplência da 1ª a 4ª séries e o Magistério, modalidades de ensino que 

retornaram respectivamente através do Programa de Educação de Jovens e 

Adultos (EJA) que teve início em 2004, e do Curso Normal aberto em 2010.  

Atualmente, funciona em três turnos (manhã, tarde e noite) oferecendo as 

seguintes modalidades de ensino: 13 turmas do Ensino Fundamental (anos 

finais: 6º ao 9º ano27, sendo que uma das turmas se refere ao Programa 

                                                 
26 Pertencente ao Instituto Maria Salomé da Associação São Vicente de Paulo sediada em Belo 
Horizonte – MG. 
27 A partir de 2009, a Escola Estadual Ribeiro de Oliveira passou a funcionar de acordo com a 
Resolução nº 1086/2008 que ampliou para nove anos o período de permanência dos alunos no 
Ensino Fundamental, no Estado de Minas Gerais. A partir de então, adotou-se a nomenclatura 
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Acelerar para Vencer – PAV: 8º e 9º ano); 8 turmas do Ensino Médio Regular 

(3 anos); 3 turmas da Educação de Jovens e Adultos – EJA, que é presencial e 

se divide em 2 turmas do Ensino Médio (um ano e meio) e uma turma do 

Ensino Médio Integrado ao Programa de Educação Profissionalizante – PEP, 

com dois cursos técnicos, Secretariado e Acessoria e Gestão de Pequenos 

Negócios (2 anos); e 4 turmas do Curso Normal, para formação de professores 

em nível médio (um ano e meio). Além, disso, possui 3 turmas de 

Aprofundamento de Estudos, composta por alunos matriculados no Ensino 

Médio Regular que desejam se preparar para o vestibular. 

No início do ano letivo de 2010, o quadro de funcionários da Escola Estadual 

Ribeiro de Oliveira contava com uma diretora, duas vice-diretoras, três 

supervisoras, uma secretária, cinco auxiliares de secretaria, dois professores 

para ajustamento funcional, três professores para uso da biblioteca, trinta e três 

professores e treze serviçais. 

Quanto ao público atendido, a escola recebe alunos provenientes do meio 

urbano, tanto os das camadas mais populares residentes nas regiões 

periféricas da cidade quanto os das classes mais abastadas; e alunos da zona 

rural, residentes em comunidades rurais diversas, inclusive pertencentes a 

outros municípios como é o caso de uma das alunas entrevistadas nesta 

pesquisa.  

De acordo com dados do início do ano letivo de 2010, o número de alunos 

matriculados totalizava 920, sendo que apenas 89 destes residem na zona 

rural, o que corresponde a pouco mais de 9,5% do total de alunos. Em 

decorrência da maior disponibilidade do Transporte Escolar Municipal28, a 

frequência maciça de alunos provenientes da zona rural se dá no turno da 

manhã, sendo que, no turno da tarde, é quase nula, conforme pode ser 

visualizado na Tabela 1:  

                                                                                                                                               
“ano” ao invés de “série” para designar as turmas, que se estruturam em cinco anos iniciais 
organizados em 2 ciclos e quatro anos finais organizados em anos de escolaridade. 
28 Em Entre Rios de Minas, o turno em que o Transporte Escolar Municipal é oferecido varia de 
acordo com a localidade das comunidades rurais. Embora a maioria das comunidades seja 
atendida no período da manhã, comunidades adjacentes ao Povoado da Pedra Branca, por 
exemplo, são atendidas no período da tarde. 
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Tabela 1 – Distribuição dos alunos da E.E. Ribeiro de Oliveira, por turno, segundo sua 
residência e modalidade de ensino – 2010 

 
Turno Modalidade de 

ensino 
Residência dos 

alunos 
Manhã Tarde Noite 

Zona urbana 94 236 --- Ensino 

Fundamental Zona rural 36 4 --- 

Zona urbana 164 101 --- Ensino Médio 

Zona rural 29 1 --- 

Zona urbana --- --- 66 EJA 

Zona rural --- --- 6 

Zona urbana --- --- 23 PEP – EJA 

Zona rural --- --- --- 

Fonte: Secretaria da Escola Estadual Ribeiro de Oliveira. 
 

Segundo os dados disponibilizados pela secretaria da escola, dos 19 alunos 

provenientes da zona rural que frequentam as aulas no turno da noite, apenas 

3 são homens. E, no Curso Normal, a presença dos 13 alunos da zona rural é 

100% feminina, o que constitui uma informação significativa para a nossa 

pesquisa, pois indica que as mulheres rurais estão se mobilizando, cada uma 

com seus meios, para vir à cidade no período noturno em busca de avanço nos 

níveis de escolaridade. 

A centenária Escola Estadual Ribeiro de Oliveira assume um papel social 

importante no município, envolvendo-se em campanhas da Prefeitura Municipal 

e participando de apresentações artísticas em datas comemorativas, de forma 

a contribuir ativamente nas ações socioculturais que compõem a história de 

Entre Rios de Minas.  

Além disso, é uma escola referência em âmbito regional, devido aos bons 

resultados obtidos por seus alunos em avaliações oficiais e nas boas 

colocações de seus alunos em concursos públicos e vestibulares para ingresso 

em Universidades Federais como UFSJ, UFOP e UFMG. 

É importante destacar que a referida escola passou a ocupar um lugar de 

referência na educação, em Minas Gerais e no Brasil, ao obter o melhor 



80 

resultado nas avaliações de proficiência em Língua Portuguesa e em 

Matemática, sendo que as médias de desempenho alcançadas pelos seus 

alunos que compuseram o IDEB29 de 2005 lhe valeram o posto de 1ª escola de 

Minas Gerais em toda a rede pública estadual, no que se refere aos anos finais 

do Ensino Fundamental. 

De acordo com dados do Ministério da Educação (2009b), desde 2005 o IDEB 

tem classificado o desempenho das escolas de Minas Gerais nas primeiras 

colocações, sendo que os melhores resultados encontram-se em municípios do 

interior do Estado. Os IDEBs atingidos pela Escola Estadual Ribeiro de Oliveira 

corroboram essas informações, uma vez que se mantiveram bem acima das 

médias nacionais e estaduais, conforme pode ser constatado através da 

análise da Tabela 2: 

Tabela 2 – IDEBs observados nos anos finais do Ensi no Fundamental, por níveis e ano 
 

IDEB observado nos anos finais do Ensino 
Fundamental 

 

Níveis 2005 2007 2009 

Brasil 3,5 3,8 4,0 

Brasil (rede estadual) 3,3 3,6 3,8 

Minas Gerais 3,8 4,0 4,3 

Minas Gerais (rede 
estadual) 

3,6 3,7 4,1 

Entre Rios de Minas 4,4 4,2 4,6 

E.E. Ribeiro de Oliveira 5,5 4,6 5,6 

Brasil 3,5 3,8 4,0 

Brasil (rede estadual) 3,3 3,6 3,8 

Minas Gerais 3,8 4,0 4,3 

Minas Gerais (rede 
estadual) 

3,6 3,7 4,1 

Fonte: Inep 

                                                 
29 O IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) é um indicador de qualidade do 
ensino medido a cada dois anos, que agrega num único índice, numa escala de zero a dez, as 
médias de desempenho do estudante nas avaliações do Inep (Instituto Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) e as taxas de rendimento/fluxo escolar (aprovação, 
reprovação e evasão) que são obtidas a partir do Censo Escolar realizado anualmente. A 
população de referência das avaliações é composta pelos alunos do ensino regular de todas as 
Unidades da Federação. As médias de desempenho utilizadas são obtidas a partir de testes de 
Português e Matemática referentes à Prova Brasil que avalia alunos do 5º e 9º anos (antigas 4ª 
e 8ª séries) do Ensino Fundamental, e ao SAEB (Sistema Nacional de Avaliação da Educação 
Básica) que avalia alunos do 3º ano do Ensino Médio (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2009b). 
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Somando-se a esses índices, encontram-se os bons resultados obtidos pelos 

seus alunos nas avaliações do Simave/Proeb30, sendo que a escola tem 

atingido posições de destaque entre as escolas de todo o Estado, da SRE e do 

município, como pode ser observado na Tabela 3, que dispõe sobre as notas 

dos últimos dois anos.  

Tabela 3 – Notas médias do Simave/Proeb obtidas pel os alunos do último ano do Ensino 
Fundamental e do Ensino Médio  

Português  Matemática  
Modalidade de 

ensino 

 

Níveis 2008  2009 2008  2009 

Minas Gerais 250,2 252,1 255,8 261,4 

SRE Conselheiro 
Lafaiete 

256,2 258,0 265,4 268,1 

Entre Rios de 
Minas 

255,9 261,9 264,9 274,6 

 

Ensino 
Fundamental 

E.E. Ribeiro de 
Oliveira 

271,6 281,0 289,0 301,9 

Minas Gerais 274,0 274,8 282,2 284,0 

SRE Conselheiro 
Lafaiete 

279,4 280,0 289,0 291,6 

Entre Rios de 
Minas 

290,3 295,5 310,1 312,3 
Ensino Médio 

E.E. Ribeiro de 
Oliveira 

303,3 314,0 325,9 330,6 

Fonte: Simave 

Além disso, a escola em questão apresenta excelentes resultados nas provas 

do ENEM31, com médias acima das médias nacionais, estaduais e municipais, 

conquistando o primeiro lugar em 2008 entre as escolas públicas da região 

(escolas subordinadas a SRE de Conselheiro Lafaiete). Conforme os 

                                                 
30 O Simave (Sistema Mineiro de Avaliação da Educação Pública) foi instituído pela Secretaria 
de Estado da Educação de Minas Gerais em 2000, sendo aperfeiçoado e ampliado a partir de 
2003. Esse sistema é composto pelo Proalfa (Programa de Avaliação da Alfabetização), que 
avalia o grau de leitura das crianças do ciclo inicial de alfabetização, e pelo Proeb (Programa 
de Avaliação da Educação Básica) que testa anualmente os conhecimentos de Língua 
Portuguesa e Matemática dos alunos dos 5º e 9º anos (antigas 4ª e 8ª séries) do Ensino 
Fundamental e do 3º ano do Ensino Médio, numa escala de proficiência que varia de 0 a 500 
pontos (MINAS GERAIS, 2009). 
 
31 O ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) foi criado em 1998 para avaliar alunos que 
estão concluindo ou que já concluíram o Ensino Médio em anos anteriores. Os resultados 
obtidos nesse exame são utilizados para selecionar os estudantes que concorrem a uma bolsa 
no Programa Universidade para Todos (ProUni), além de ser adotado por cerca de 500 
universidades como critério de seleção para o ingresso nos seus cursos superiores, seja 
complementando ou substituindo o vestibular (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2009a). 
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resultados disponibilizados pelo Ministério da Educação (2009a; 2010), a média 

alcançada pelos alunos do Ensino Médio Regular da Escola Estadual Ribeiro 

de Oliveira (59,54) foi superior às médias obtidas pelos alunos de todo o Brasil 

(49,46), do Estado de Minas Gerais (51,00) e do município de Entre Rios de 

Minas (55,11).  Os resultados referentes ao ENEM 2009 mantiveram a escola 

Ribeiro de Oliveira na primeira colocação entre todas as escolas públicas da 

região, sendo que a média das notas atingidas pelos seus alunos (598,94) foi 

bem superior à média dos resultados obtidos por estas em conjunto (541,18). 

É nessa escola, cuja história se confunde com a própria história do município e 

que produz resultados de destaque, que estudam as jovens que produzem os 

discursos investigados nesta pesquisa.  

3.2 Sobre a situação de entrevista  

Entendendo que todo discurso é um ato que ganha sentido em função das 

condições de sua enunciação, partiu-se da consideração de que os discursos 

das jovens foram co-produzidos pela pesquisadora e pela situação de reflexão 

proposta nos grupos de discussão criados a partir das entrevistas grupais. 

Neste segmento do texto, são discutidas as implicações na produção das falas 

ocasionadas pela pesquisadora e pela situação de entrevista, bem como as 

interferências realizadas no trabalho de descrição dos discursos produzidos. 

Durante os primeiros contatos com as jovens entrevistadas, a pesquisadora 

tomou o cuidado de se apresentar revelando que parte de sua história pessoal 

e escolar assemelha-se às histórias das jovens em questão32. Como destaca 

Sato e Souza (2001), a qualidade de uma pesquisa depende da qualidade do 

relacionamento estabelecido entre o pesquisador e as pessoas pesquisadas.  

No presente estudo, o fato de que a pesquisadora se apresentou como uma 

“igual” em relação às jovens favoreceu o estabelecimento de uma relação de 

proximidade e confiança fundamental para a emergência dos discursos a 

serem investigados.  

                                                 
32 Conforme foi relatado na Introdução deste trabalho. 
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Além disso, as interações espontâneas que marcaram os encontros podem 

estar relacionadas com a familiaridade pré-existente entre as participantes, 

sendo que, entre algumas delas, existia uma relação de amizade construída 

desde a infância. Segundo Weller (2006), os grupos de discussão entre 

colegas que pertencem à mesma faixa etária e meio social ocasionam a 

ocorrência de diálogos interativos bem próximos daqueles desenvolvidos em 

outro momento.  

Nesta pesquisa, notou-se que, embora a presença da pesquisadora e do 

gravador tenha gerado um receio inicial, as jovens acabavam travando diálogos 

mais livres ao longo das entrevistas grupais.  

A possibilidade de confronto produzida nos grupos de discussão gerou 

modificações nos discursos das jovens, sendo que em muitos momentos 

observou-se que as falas de umas repercutiram na fala das outras, o que pode 

estar relacionado com o caráter social das discussões que são produzidas em 

entrevistas grupais, conforme destaca Gaskell (2007). 

Alves e Carvalho (2004) atestam que os jovens se envolvem muito mais em 

atividades coletivas, pois para eles as atividades individualizantes não são tão 

instigantes para serem desenvolvidas com o mesmo empenho daquelas que 

envolvem o coletivo. Em nosso trabalho, as jovens chegaram a explicitar que 

preferiam participar das entrevistas grupais, pois achavam que as discussões 

que ocorriam eram “legais”, o que nos leva a refletir sobre os ganhos que as 

entrevistadas estavam obtendo com a concessão das entrevistas.  

Foi observada uma “evolução” nos discursos das jovens quando se comparam 

as suas falas proferidas nos primeiros encontros com as falas proferidas nas 

últimas entrevistas, no sentido de se mostrarem mais organizadas, claras e 

coerentes, principalmente quando se compara as primeiras entrevistas com as 

últimas. Weller (2006) chama a atenção para o fato de que a discussão em 

grupo exige um grau de abstração maior do que o exigido pela entrevista 

individual, levando os participantes a conclusões sobre as quais ainda não 

haviam refletido. 
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No que se refere às implicações ocasionadas pelo trabalho analítico 

propriamente dito, pode-se dizer que a pesquisadora se colocou no lugar de 

quem descreve a fala das jovens sobre sua escolarização, utilizando a AD 

foucaultiana para obter informação sobre esse discurso-objeto, de modo a 

reescrevê-lo de uma forma que interesse ao leitor.  

Essa reescrita sofreu interferência da posição assumida pela pesquisadora 

que, para realizar as análises de acordo com os objetivos da pesquisa, 

privilegiou alguns elementos presentes nos discursos das jovens em detrimento 

de outros, o que de certa forma gerou uma fragmentação dos discursos em 

questão. Ressalta-se, porém, a necessidade dessa fragmentação, uma vez que 

os fins analíticos demandaram uma seleção de trechos mais pertinentes à 

temática do estudo. 

Importante destacar, ainda, que nessa reescrita a pesquisadora atentou para 

que suas expectativas e história pessoal não direcionassem a seleção desses 

elementos. Assim, buscou-se a construção de um conhecimento sobre o 

discurso-objeto de modo a evidenciar os elementos trazidos pelos próprios 

discursos das jovens. 

3.3 Sobre as jovens protagonistas da investigação 

Na análise das condições de produção dos discursos, surgem questões sobre 

quem é que escreveu ou proferiu aquele dito, sendo que nesta pesquisa 

tornou-se pertinente traçar um perfil das jovens entrevistadas. A partir das 

informações obtidas nas entrevistas, puderam ser delineados os perfis das 

cinco jovens mulheres rurais e estudantes, protagonistas deste estudo.  

Neste segmento do texto, as jovens são apresentadas individualmente, 

destacando aspectos referentes à sua história de vida, presente e projeto de 

vida. Assim, são expostas informações sobre as características pessoais e a 

condição socioeconômico-cultural das jovens entrevistadas considerando a 

comunidade rural de origem e os padrões sociais difundidos nesse espaço 

rural; a situação familiar (composição familiar, nível de escolaridade e 
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ocupação dos familiares, em termos profissionais); e a própria história escolar 

de cada jovem e suas obrigações no seio familiar. 

3.3.1 Sheyla 33  

Na época das entrevistas, Sheyla tem 15 anos e vive com os pais e o irmão, 6 

anos mais jovem do que ela, sendo a sua comunidade rural de origem Bom 

Jardim dos Coelhos. Durante as entrevistas, Sheyla mostrou-se muito 

inteligente, apresentando falas bem articuladas, demonstrando preocupação 

em colaborar em todos os assuntos tratados, sendo a jovem que mais 

participou das discussões com riqueza de detalhes. 

Sheyla se define como uma pessoa simpática, alegre e educada, mas muito 

ansiosa e perfeccionista. Ela necessita realizar suas tarefas da maneira mais 

correta possível e fica nervosa quando não consegue realizá-las, sendo que 

não consegue dormir se não tiver concluído os trabalhos da escola. É receosa 

quanto a tomar atitudes em momentos errados e não conseguir alcançar o que 

almeja, mas sonha em “ser alguém na vida”. 

Segundo Sheyla, o lema de sua vida é “Ser feliz!”, e o que mais valoriza na 

vida são os bons momentos vividos na companhia dos pais e dos amigos, 

sendo motivo de alegria o fato de ter um pai e uma mãe como os que ela tem, 

bem como a confiança que eles depositam nela. A maior lição que já aprendeu 

na vida foi a de que ela “poderá conseguir tudo o que desejar se tiver Deus 

como seu guia”. 

Dentre as experiências que mais marcaram a sua infância, encontra-se o fato 

de que cuidava dos seus bichos de estimação com muita dedicação, tanto que 

almejava ser Veterinária. Outro fato é o de que, apesar de também brincar de 

bonecas de pano, sempre gostou de jogar futebol. Recentemente, ela estava 

tentando organizar um time de futebol com as meninas da comunidade dos 

Coelhos para jogar contra o time da comunidade do Montijo, mas não 

conseguiu encontrar o número de jogadoras necessário.  

                                                 
33 A pesquisadora negociou com as jovens a substituição de seus nomes reais por nomes 
fictícios de modo a preservar-lhes a privacidade e o sigilo ético.  
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No que se refere à sua família, Sheyla destacou que seu avô e bisavô 

maternos são conhecidos por terem realizado tropas e cavalgadas durante a 

Semana Santa. Para ela, a avó paterna teve uma vida muito sofrida, casou-se 

ainda muito jovem e adquiriu problemas de circulação nas pernas em função 

do trabalho pesado que exercia (principalmente o serviço de buscar água no 

poço).  A avó materna morou em Carrancas, onde também trabalhava muito, 

mas casou-se mais tarde e atualmente ainda demonstra grande vitalidade. 

Segundo Sheyla, sua família sempre foi marcada pela união, e todos os 

familiares, tanto maternos quanto paternos, sempre se reúnem em festas.  

Entre os seus familiares, há um tio que determinou que a filha escolhesse entre 

namorar ou estudar. Diante dessa imposição paterna, sua prima deixou os 

estudos e continuou namorando, mas completou apenas o Ensino 

Fundamental, começou a trabalhar e aos 18 anos de idade está noiva. Sheyla 

afirmou que, na comunidade em que mora, muitas pessoas ficam noivas e se 

casam ainda muito jovens. Ela questiona se isso ocorre devido à pressão das 

famílias e não entende o porquê da atitude do tio. Destacou que no seu núcleo 

familiar não existe esse tipo de pressão, e seu pai critica tal atitude. 

Seu pai é lavrador e sua mãe trabalha fora de casa, como empregada 

doméstica, com folga de apenas um dia na semana. Assim, os afazeres 

domésticos da casa, ficam na responsabilidade de Sheyla, que precisa se 

esforçar para conseguir terminá-los antes do anoitecer.  

Durante a semana, ela se levanta diariamente às cinco horas da manhã para 

se arrumar pra ir à escola, mas sempre sai de casa atrasada e precisa correr 

para pegar o ônibus. Depois da aula, viaja aproximadamente uma hora e meia, 

chegando à sua casa somente à uma hora da tarde. Embora no fim do dia 

esteja muito cansada, ela não consegue ir dormir caso tenha deixado de fazer 

alguma tarefa escolar, e muitas vezes tem que criar estratégias para superar o 

cansaço e conseguir estudar. 

Sheyla é gratificada com dinheiro pelos pais e se considera privilegiada por 

trabalhar em casa e receber por esse trabalho, pois isso não acontece na 

maioria das famílias. E quando sobra tempo, ainda trabalha na casa dos 
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vizinhos, para ganhar mais algum dinheiro que vai economizando com o intuito 

de comprar o que quiser. 

Recentemente, seu pai estabeleceu a regra de que os sábados, além dos 

domingos, devem ser reservados para o descanso, o lazer e as viagens em 

família. Durante as horas vagas, Sheyla costuma ler, jogar futebol e brincar com 

os primos mais novos, mas sua atividade de lazer preferida é andar de bicicleta. 

Afirmou que na sua região não há opções de lugares para serem frequentados, 

pois só existe uma mercearia onde as meninas são “vigiadas” pelos homens, 

sendo que ela prefere não sair de casa.  

Seus pais estudaram somente até a quarta série do antigo Primeiro Grau, com 

muita dificuldade, mas Sheyla acredita que seu pai é um bom administrador e 

que seria um ótimo profissional caso pudesse ter estudado. Porém, quando 

entrou na primeira série, ele já estava com nove ou dez anos de idade e 

terminou a quarta série aos 13 anos, para assumir suas responsabilidades 

junto à família.  

Em relação à sua própria trajetória escolar, durante os anos iniciais do Ensino 

Fundamental, Sheyla estudou na Escola Municipal Gastão Faria de Oliveira 

que fica na sua comunidade rural, mas a partir da quinta série passou a 

frequentar a escola Ribeiro de Oliveira, na qual estuda até os dias atuais. Ela 

lembra que essa passagem foi marcada por muitas dificuldades no que se 

refere à adaptação ao ritmo da escola na cidade, sendo que ela chorava quase 

todos os dias. No decorrer da oitava série e início do primeiro ano do Ensino 

Médio, também pensou em parar de estudar, mas foi incentivada pela mãe a 

continuar frequentando a escola.  

Seu pai não se importa se ela for reprovada, desde que seja para ela estudar 

mais no próximo ano. Porém, Sheyla não aceita a ideia de ser reprovada e 

sempre estuda para alcançar as melhores notas. Embora atualmente já esteja 

adaptada, ainda precisa ajudar o seu irmão a adaptar-se à escola. 

Para Sheyla, a educação não se restringe à escola e está relacionada com a 

família, pois foram seus pais que a ensinaram a ser educada, respeitosa e 
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prestativa em relação às outras pessoas, principalmente os mais velhos. 

Afirmou ainda que em sua família a educação não se dá por meio de 

repreensões ou castigos, mas sim por meio de conversas. Além disso, diante 

de algum problema a ser resolvido na família, seus pais debatem com ela para 

encontrar a melhor solução.  

Ela considera que os pais vivem muito bem juntos, se gostam e se respeitam, 

sendo que o afeto, a união e o respeito prevalecem nas suas relações 

familiares. Ainda que seja difícil conviver com as opiniões dos pais que 

divergem das suas, ela acaba aceitando as deles, porque acredita que a 

experiência deles é muito importante. Destacou que não tem receios quando 

precisa pedir algo para o pai e se dirige diretamente a ele sem problemas, mas 

muitas vezes os pais preferem deixá-la tomar suas decisões por conta própria. 

Sheyla se diz muito ansiosa em relação aos estudos e ao futuro e questiona 

muito se aquilo que as pessoas pensam ou que desejam pode vir a acontecer. 

Ela pretende concluir o Ensino Médio e tentar ingressar no Ensino Superior: 

poderá ser veterinária, professora ou farmacêutica, mas está certa de que 

seguirá a carreira que suas condições permitirem. Caso se case, pretende não 

ter filhos antes de se formar, mas se os tiver não deixará de estudar.  

Ressaltou que o seu maior desejo para o futuro é ter Deus como seu guia, ser 

saudável, ter felicidade e, por último, conquistar riqueza para ter uma vida 

tranquila e sem preocupações. 

3.3.2 Lia  

Também com 15 anos à época das entrevistas, Lia vive em São Sebastião do 

Gil, com seus pais e suas duas irmãs, sendo a filha que ocupa o lugar “do 

meio”. Durante as entrevistas Lia apresentou-se sempre sorridente e disposta, 

porém muito tímida para participar, sendo a jovem que menos colaborou nas 

discussões.  

Ela se considera uma pessoa muito distraída, principalmente no que se refere à 

falta de concentração para os estudos, mas alegre, risonha e feliz, pois acredita 
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que não tem motivos para reclamar da vida e que o segredo de sua felicidade é 

“ser de bem com a vida”. 

O lema da sua vida é a certeza de que as pessoas não são diferentes umas 

das outras, mas apenas têm uma experiência maior ou menor de vida em 

relação às outras. A maior lição de vida que já teve é a de que não se deve 

fazer mal às outras pessoas, pois todo esse mal se converterá para a própria 

pessoa. Ela reconhece que não é esforçada no que se refere aos estudos, mas 

pretende continuar a estudar e sonha em conseguir alcançar os seus objetivos. 

Dentre as experiências que mais marcaram a sua infância, encontra-se o 

acidente com cavalo que seu pai sofreu; o fato de que brincava muito de 

“escolinha” e gostava de estudar, tanto que pensava em ser professora. Já na 

adolescência, passava muito tempo jogando vôlei, e pensou em ser jogadora 

de vôlei profissional. 

Segundo Lia, a família materna sempre foi caracterizada pela união e um fato 

interessante é que seu avô materno é descendente de escravo. A família 

paterna, no entanto, é desunida: não há o costume dos parentes fazerem 

visitas uns para os outros, nem ao menos em datas como o Natal.  

Seu pai era lavrador e trabalhava para vizinhos, mas aposentou-se após 

adquirir uma lesão na medula, em consequência do acidente que sofreu 

montando a cavalo, que o deixou inválido para o trabalho. Sua mãe trabalha 

em casas de família como empregada doméstica. Embora a mãe goste de ir a 

festas, o pai não gosta de sair porque geralmente começa a sentir câimbras 

nas pernas devido à lesão. Para passar o tempo, ele tem o costume de 

conversar com os animais que a família cria. 

No que se refere ao seu relacionamento com os pais, a jovem é mais temerosa 

em relação à mãe do que ao pai. O fato de que muitas vezes sua mãe a 

impede de sair, mesmo que seu pai já a tiver autorizado, sinaliza uma maior 

autoridade materna nessa família.   

Lia destacou que mantinha uma relação de muita proximidade com a irmã mais 

velha, mas desde que esta começou a namorar, passaram a se distanciar.  A 
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irmã é muito dedicada ao namoro e o cunhado já é considerado um membro da 

família: estão construindo uma casa e pretendem se casar em breve. Ela 

ressalta que não existe pressão por parte de sua família para que as filhas se 

casem, e que a irmã decidiu por vontade própria.  

Lia, porém, ainda não pensa em casamento, pois pretende antes “aproveitar a 

vida solteira”, tal como faz sua prima que se formou em Enfermagem e trabalha 

em hospitais de Belo Horizonte. Para ela, a mãe se casou muito jovem, uma 

vez que tinha apenas 18 anos de idade, e fica surpresa com o fato de uma 

amiga sua já estar noiva aos 15 anos. Quanto aos seus relacionamentos 

amorosos, o seu primeiro namoro durou apenas um mês e o atual namorado a 

aconselha a se dedicar mais aos estudos, chegando a ameaçar terminar o 

namoro caso ela não siga tal conselho. 

Diferentemente das demais jovens investigadas, Lia concluiu o Ensino 

Fundamental em escolas de sua região; nos anos iniciais, frequentou a Escola 

Municipal Padre Roberto de Oliveira da Cruz e nos anos finais, a Escola 

Estadual Evaristo Augusto de Oliveira, ambas pertencentes ao município de 

Desterro de Entre Rios – MG. Mas em 2009, ela optou por se matricular na 

escola Ribeiro de Oliveira, em Entre Rios de Minas, embora geralmente as 

pessoas da sua região frequentem o Ensino Médio em Desterro. 

Para justificar essa escolha, ela enumerou os seguintes motivos: enquanto 

Desterro fica a 23 Km de distância da região em que mora, Entre Rios de 

Minas fica a 18 Km, o que acarreta um menor tempo de viagem por estradas 

não-pavimentadas no trajeto até a escola; em Desterro, teria que frequentar as 

aulas no período noturno, mas seus pais não concordam com isso, 

principalmente em função da falta de comprometimento dos alunos que 

estudam nesse turno; sua mãe determinou que as filhas escolhessem entre 

deixar os estudos ou estudar em Entre Rios. Assim, concordou com a mãe, 

embora tenha sido difícil renunciar à convivência com colegas e amigos em 

Desterro.  

Geralmente, seus pais não participam das reuniões da escola e dizem que ela 

pode até ser reprovada, se for para estudar com maior dedicação no próximo 
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ano, mas isso a desmotiva ainda mais em relação aos estudos. Disse que, na 

sua casa, a única pessoa que gosta de estudar é a sua irmã mais nova, que é 

muito inteligente. 

Quando não está na escola, Lia conversa com os amigos e realiza passeios, 

preferencialmente na motocicleta que foi presente do pai para as filhas. Em 

casa, ela precisa ajudar nos afazeres domésticos tais como, arrumar a casa e 

fazer o jantar. Ao fim do dia, sempre prefere dormir a estudar, sendo que acaba 

deixando de fazer as tarefas escolares.  

Como não se acostumou às viagens diárias para frequentar a escola, muitas 

vezes, durante o trajeto (que chega a durar 2 horas), sofreu com insuficiência 

respiratória. Assim, Lia passou a residir com a avó na cidade ao final do ano 

letivo de 2009. Ela avalia positivamente a experiência, pois além de não 

precisar sofrer com as viagens, pode dormir depois do almoço e tem mais 

tempo para estudar e participar das reuniões para a elaboração dos trabalhos 

em grupo. Além disso, ela acredita que o fato de estar morando com a avó na 

cidade facilita a procura e o acesso às vagas de emprego, e afirmou, inclusive, 

que iria começar a trabalhar como empregada doméstica numa casa de família 

na cidade. 

Quando Lia pensava em ser professora, seus pais não opinavam, afinal ela 

ainda era uma criança. Mas, quando ela passou a falar em ser jogadora de 

vôlei, foi censurada pela mãe que lhe dizia que isso não seria possível. Assim, 

Lia pretende concluir o Ensino Médio e investir nos concursos para ingressar 

na polícia e realizar o sonho dos pais, principalmente da mãe, de que uma das 

filhas seja policial. Sua vontade é trabalhar como policial em Belo Horizonte. 

3.3.3 Tatiane  

Contando com 16 anos de idade na época das entrevistas, Tatiane vive no 

Montijo com os pais e duas irmãs mais jovens. Durante as entrevistas, 

mostrou-se firme em suas opiniões, participando de todos os assuntos de 

forma enérgica e interessada, sendo que, em alguns momentos, tomou a 

iniciativa de formular questões para a pesquisadora.  
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Ela se considera uma pessoa persistente e teimosa, pois insiste sempre até 

conseguir o que deseja, mas tal teimosia converte-se em nervosismo e 

impaciência, pois muitas vezes não consegue aceitar que pode estar errada. 

Afirmou ser “caseira e família”, mas as pessoas “de fora” a conhecem pelo seu 

jeito mais livre, pois ela costuma sair muito com os amigos e com o namorado. 

Sua mãe já lhe disse que não compreende essas suas tendências 

aparentemente opostas. 

Segundo Tatiane, há dois lemas para sua vida, sendo o primeiro “Desistir 

nunca, persistir sempre” e o segundo “Vivendo e aprendendo”, sendo que o 

maior ensinamento que já aprendeu na vida foi o de que deve lutar por aquilo 

que almeja, sem desistir antes de alcançar esse objetivo. É ciente de que é 

inteiramente responsável pelas suas escolhas e busca sempre ter muita 

certeza do que quer antes de tomar uma decisão. Ela teme não conseguir 

realizar o que deseja, mas tem esperança de que conseguirá sair da zona rural, 

conquistar uma situação melhor em termos financeiros e retribuir aos pais tudo 

o que eles fizeram por ela. 

Dentre as suas experiências mais marcantes, encontram-se as brincadeiras de 

jogar futebol, ter começado a ir pra escola, o primeiro beijo, a perda de seu 

primeiro namorado (que faleceu em um acidente) e de sua festa de quinze 

anos. Mas destacou o fato de sua mãe ter conseguido “voltar a viver”: ela 

adquiriu uma lesão na estrutura óssea da bacia após o parto da filha mais 

nova, o que a impossibilitou de ter outros filhos e a limitava muito, mas tem 

passado por algumas cirurgias corretivas.  

Quanto aos seus familiares, os avós maternos são provenientes do Estado da 

Bahia, mas seus filhos encontram-se espalhados por São Paulo, Brasília e 

Minas Gerais, sendo que neste último Estado uma filha (mãe de Tatiane) reside 

em Entre Rios de Minas e outra em Belo Horizonte. Já sua família paterna é 

toda mineira. Tatiane afirmou que seus pais são muito rígidos com ela, o que a 

deixa temerosa em relação a eles, mas são muito permissivos em relação a 

sua irmã caçula, a quem se referiu como “a pequena”, o que a deixa 

incomodada. Mas mantém um bom relacionamento com sua irmã “do meio”, 
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sendo que elas se ajudam muito. Para ela, um dos principais valores que 

recebeu é o de que a família deve sempre estar unida.  

No entanto, sobre o relacionamento com os pais, afirmou que “dá pra levar”, 

mas às vezes, ela e o pai se desentendem, principalmente por causa do seu 

namoro, que não é aprovado por ele. Tatiane namora há mais ou menos um 

ano, mas o namorado não frequenta a sua casa. Seu pai é muito rígido e fez 

ameaças de vetar a sua possibilidade de estudo, caso ela continue a namorá-

lo. Ela não entende o motivo pelo qual a maioria dos pais diz que namoro 

atrapalha os estudos e sempre fica chateada com seu pai, mas pretende 

continuar namorando e estudando.  

Afirmou que seu pai é muito brincalhão com as pessoas “de fora”, mas com a 

própria família é sério e detém a autoridade da casa, e que as permissões ou 

proibições são concedidas pelo pai. Além disso, ele é muito exigente, nunca 

está satisfeito, sempre reclama que ela não ajuda a família da maneira que 

deveria ajudar, atitude que é vista por Tatiane como injusta, uma vez que ela 

trabalha muito: praticamente cuida de todos os afazeres domésticos e ainda 

ajuda no sítio, incluindo os finais de semana, mas a única atividade que realiza 

com prazer é cozinhar. 

Seu pai é lavrador e pequeno produtor de gado de corte e estudou apenas até 

a quarta série. Ele tinha um açougue dentro de um supermercado na cidade, 

mas o negócio não deu certo devido à desonestidade de seu sócio. Atualmente 

ele vende toda a carne que produz para o mercado de Belo Horizonte. Sua 

mãe chegou a fazer a quinta série, mas não prosseguiu com os estudos e 

atualmente é dona de casa.  

Seus pais incentivam muito as filhas a estudar, para atingirem um nível de 

escolaridade que eles não puderam atingir. Assim, eles se esforçam para 

manter as três filhas na escola, sendo que a caçula estuda na Escola Municipal 

Delfino Sebastião Coelho, que fica na comunidade em que residem. Tatiane e 

sua irmã “do meio” também estudaram nessa escola até a quarta série, mas 

passaram a estudar na Escola Estadual Ribeiro de Oliveira a partir de seu 

ingresso nos anos finais do Ensino Fundamental. 
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A jovem enfatizou que sua rotina diária é muito cansativa, pois ela se levanta 

às cinco e meia da madrugada para se arrumar para ir pra escola e, apesar de 

morar bem perto do ponto do ônibus às vezes precisa sair correndo para pegá-

lo. São quarenta minutos de viagem percorrendo o trajeto entre sua casa e a 

escola, mas apesar do sol quente que enfrenta, prefere os dias ensolarados. 

Nos dias chuvosos, fica mais difícil frequentar a escola, pois dependendo da 

intensidade da chuva, é preciso caminhar por 40 minutos (do Montijo até o 

Povoado dos Faleiros) na escuridão, para chegar até a estrada em que o 

ônibus passa. Essa situação se agrava durante o horário de verão, já que o 

trajeto tem que ser percorrido solitariamente no escuro. Após as aulas ela 

chega a sua casa ao meio-dia e quinze, almoça e em seguida se ocupa com os 

afazeres domésticos e do sítio, entre eles, tratar das criações. Ela trabalha 

praticamente o dia inteiro e só tem disponível o período da noite para estudar, 

mas devido ao cansaço acaba dormindo debruçada sobre os cadernos.  

Mesmo cientes da rotina cansativa que Tatiane enfrenta diariamente, seus pais 

não admitem que ela seja reprovada. Seu pai não entende o fato de ela ter 

dificuldades no estudo de certas matérias e é sua mãe quem frequenta as 

reuniões de pais na escola. Ela ressaltou que a trajetória dos pais serve de 

exemplo para que ela aprenda a não tomar decisões como as que eles 

tomaram, a fim de conseguir “ser alguém mais do que eles já foram”.  

Desde pequena pensava em ser professora, médica ou veterinária, mas sua 

família em geral sempre a aconselhou a ser médica ou policial. Seu avô e suas 

tias a incentivam a ser policial como um primo seu que já foi promovido a 

Tenente no Rio de Janeiro, mas seu pai a incentivava a se formar em 

Administração para que ela aprendesse a trabalhar com as “contas da casa”. 

Seus familiares já perceberam o seu dom para a cozinha e passaram a 

incentivá-la a fazer cursos nessa área e a fazer pratos para vender. 

Ultimamente, tem conversado muito com seu pai sobre o projeto de montar um 

restaurante na cidade.  

Tatiane acredita que é importante pensar no futuro para poder planejar melhor 

suas ações futuras e considera que é positivo “pensar grande”. Ela pretende 

conquistar seus objetivos, realizar-se profissionalmente e ter independência 
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financeira, para somente depois, voltar-se para os planos de se casar e ter 

filhos. Embora nem imagine quando irá se casar, tem certeza de que não será 

em breve. Idealmente, se casaria com uma pessoa da qual ela gostasse e que 

seria responsável, pois é muito cobrada nesse sentido pelo seu pai.  

No futuro, ela se imagina casada, dona de restaurante e realizada por exercer 

o que mais gosta de fazer. Afirmou que sempre pensará em sua família para 

elaborar seus planos para o futuro, e pretende estar sempre por perto, 

principalmente por causa da saúde frágil de sua mãe. 

3.3.4 Catarina  

Na época das entrevistas, Catarina também tem 16 anos de idade e reside no 

Montijo, vivendo apenas com os pais, pois seu irmão (dois anos mais velho do 

que ela) mora atualmente com a avó na cidade. Nas entrevistas, Catarina 

portou-se com timidez, e algumas vezes, a sua participação precisou ser 

requisitada.  Em alguns momentos, porém, participou de forma espontânea, 

sendo que sua colaboração sobre certos temas mais parecia um desabafo, 

tamanha a carga emotiva que se apresentava.  

Catarina se define como uma pessoa sincera, mas pessimista e negativa. 

Alegra-se com a presença dos amigos e de sua família em sua vida, mas não 

admite traição. O lema de sua vida é “Tenho um futuro e o passado que fique 

pra trás” e o maior ensinamento que já aprendeu na vida foi o de que não se 

deve trair nem beber em excesso, pois pode magoar as pessoas e pode ser 

repreendida pelos pais. Seu sonho é ser feliz e sua esperança é conquistar 

uma vida melhor.  

Dentre as suas experiências mais marcantes encontram-se o nascimento de 

suas primas; ter começado a frequentar a escola; seu primeiro beijo e ter 

começado a namorar; a morte do seu cunhado e de ter ganhado os seus 

cachorros de estimação os quais ama muito. Quando criança, brincava de jogar 

futebol e de “brigar” com o irmão. Atualmente suas principais atividades de 

lazer são jogar futebol com os primos e sair com o namorado pra dançar.  
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No que se refere à sua família de origem, afirmou que seus pais sempre 

moraram no Montijo, namoraram pouco tempo e logo se casaram, à época, sua 

mãe tinha apenas 16 anos de idade. A família da mãe é mais unida que a do 

pai, pois ele é intrigado com um irmão que é seu vizinho. O avô paterno faleceu 

em função de câncer e a avó mudou-se para a cidade, juntamente com uma 

das filhas.  

Para Catarina, toda a sua família interfere na sua educação de alguma forma, 

principalmente seus tios com atitudes com as quais não concorda muito. Para 

ela, apesar de que algumas vezes a interferência dos outros familiares é 

adequada, os conselhos de seu pai e de sua mãe são suficientes, pois tem um 

respeito muito grande por eles e não consegue contrariá-los, mesmo se não 

concorda com as opiniões dos dois. 

Seus pais são lavradores, mas sua mãe não se sente realizada com a vida que 

tem, pois não almejava ser lavradora. Seu irmão trabalha como diarista para 

um fazendeiro, e mudou-se para a casa da avó paterna para poder frequentar 

um curso técnico no período noturno, sendo que Catarina passou a não poder 

contar com a ajuda dele, o que aumentou a intensidade dos trabalhos que 

exerce junto à família. Ela abomina o trabalho pesado na lavoura e o cuidado 

das criações, e a tarefa que menos aprecia, mas é obrigada a fazer, é cercar o 

gado. 

Em relação ao convívio com os pais, Catarina salientou que seu pai é muito 

“bravo” e não a deixa sair de casa para se divertir. Além disso, ele é muito 

exigente e sempre chama muito a sua atenção quando estão trabalhando 

juntos, gerando discussões intensas. Seu relacionamento com a mãe é mais 

tranquilo, embora também discutam um pouco devido ao fato de executarem 

tarefas juntas praticamente o dia inteiro. Para ela, seus pais interferem muito 

nos seus namoros. O pai chegou a mandá-la escolher entre o namoro e os 

estudos.  

Afirmou que, apesar de seu pai ter muita facilidade para os estudos, 

principalmente com a Língua Portuguesa (tanto que a ajuda muito nessa 

matéria), ele estudou até a oitava série e não frequentou o Ensino Médio, pois 
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teve que começar a trabalhar. Sua mãe concluiu somente a quarta série e 

gostaria de ter prosseguido com estudos, mas na época não havia condições e, 

além disso, seu pai não permitiu. Ressaltou que seus pais a incentivam a 

estudar e sua mãe sempre solicita que ela ajude o irmão, pois ele não se 

dedica muito aos estudos: muitas vezes é a irmã quem faz os trabalhos 

escolares dele.  

A trajetória escolar de Catarina coincide com a de Tatiane, pois elas sempre 

estudaram juntas desde o seu ingresso no Ensino Fundamental, cujos anos 

iniciais foram cursados na Escola Municipal Delfino Sebastião Coelho, e a partir 

da quinta série, passaram a frequentar a Escola Estadual Ribeiro de Oliveira 

onde estudam até hoje.  

Quando começou a frequentar a escola na cidade, Catarina teve dificuldades 

para se adaptar ao convívio com tantas pessoas desconhecidas. Atualmente, 

não dispõe de tempo para estudar durante o dia, devido aos muitos afazeres 

domésticos e da lavoura com os quais se ocupa. E ainda há o agravante de ter 

que acordar muito cedo para pegar o ônibus para a escola. À noite está muito 

cansada e acaba dormindo sobre os livros.  

Catarina relatou que levanta às cinco horas da madrugada para se arrumar 

para ir pra escola, mas mesmo assim, sai de casa atrasada para pegar o 

ônibus. Após assistir às aulas, viaja novamente para chegar à sua casa ao 

meio-dia e quarenta. Embora tenha que sair de casa ainda de madrugada, 

principalmente no horário de verão, ela acha mais fácil pegar o ônibus para vir 

pra escola do que pegar o ônibus na volta para casa devido ao calor e ao Sol 

que enfrenta durante a caminhada.  

O esforço que faz para vir pra cidade estudar é muito grande, principalmente 

em dias chuvosos, pois há mudanças no trajeto do ônibus e ela tem que 

acordar às quatro da madrugada e caminhar sozinha na escuridão por mais 

tempo até chegar ao ponto. Outra dificuldade é que nos dias em que a família 

está trabalhando na lavoura, plantando ou colhendo, ela tem que faltar à aula 

para ajudar, pois eles não dispõem de máquinas agrícolas. 
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Embora não tenha tempo para se dedicar aos estudos, Catarina gosta tanto de 

estudar que estuda durante as férias escolares, escreve e refaz exercícios, 

principalmente os de Matemática. Desde que passou a frequentar a escola, 

pensa em ser professora de Matemática, mas atualmente tem preferência por 

dar aulas de Física. 

Sempre foi apoiada pelos pais nesse sentido e caso ela precise morar na 

cidade para dar prosseguimento dos estudos, poderá ficar na casa da avó, que 

quando jovem trabalhou dando aulas e com certeza apoiará a neta para que 

ela siga a carreira do magistério. Ela acredita que, quando terminar o Ensino 

Médio, ficará mais fácil estudar para o Vestibular, conciliando com os seus 

afazeres, pois terá mais tempo livre.  

Catarina pensa sobre seu futuro desde os 14 anos, mas acredita que pensou 

em muitas possibilidades que podem não se concretizar e prefere não criar 

expectativas para evitar frustrações. Ela deseja ter uma profissão e deixar de 

depender dos pais em termos financeiros e, assim, pensa em se mudar para a 

cidade, pois considera que a zona urbana é um lugar bem melhor para se viver 

do que a zona rural: na cidade os trabalhos não são tão pesados e cansativos 

quanto na roça. 

Catarina namora há dois anos e afirmou que os ciúmes do namorado acabam 

atrapalhando seus estudos, e que ficaria difícil casar e continuar estudando. 

Além disso, não deseja se casar tão jovem quanto a sua mãe que sempre a 

alerta para o fato de que um casamento pode atrapalhar seus planos de dar 

continuidade aos estudos. Idealmente, se casaria aos 25 anos de idade, depois 

que já estivesse formada, pois também considera difícil conciliar os estudos 

com os trabalhos domésticos. No futuro, Catarina se imagina casada e 

realizada por trabalhar dando aulas de Física.   

3.3.5 Raquel  

Completando o trio das jovens cuja comunidade rural de origem é o Montijo, 

encontra-se Raquel que tem 18 anos e vive com os pais e o irmão, um ano 

mais jovem do que ela. Durante as entrevistas, Raquel mostrou-se a mais 
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experiente e participativa das jovens, e seus relatos revelaram sua vontade de 

estar sempre transgredindo as restrições e padrões sociais que se impõem a 

ela. 

Raquel considera-se uma pessoa alegre e muito franca. Destacou que não é 

muito econômica, pois consegue gastar todo o dinheiro que seus pais podem 

lhe oferecer. Ela sonha em ser feliz e tem esperança de que irá conseguir 

exercer a profissão que escolher, e de que irá se casar, ter filhos e viver feliz. O 

lema de sua vida é o respeito e o amor, principalmente com as pessoas que 

estão a sua volta. E o maior ensinamento que já aprendeu foi o de que as 

pessoas devem acreditar em si mesmas, lutar e ter paciência para alcançarem 

seus objetivos, sem esperar as oportunidades baterem à porta. 

Dentre as experiências que mais marcaram sua vida, destacou que fugiu de 

casa com seu irmão quando eram crianças; o coice de cavalo que recebeu no 

coração, ocasionando desmaio e muita dor, tanto que ficou internada no 

hospital; a sua entrada na escola, quando aprendeu a conviver entre os 

amigos; seu primeiro beijo; ter começado a namorar sério; ter aprendido a 

valorizar os amigos e a família; e ter começado a “entender a realidade do 

mundo”.  

Na infância, Raquel nunca gostou de brincar com bonecas, e sempre adorou 

jogar futebol. Atualmente sua atividade de lazer preferida é sair com amigos 

para beber e dançar, mas também joga baralho e ouve música sertaneja. A 

presença da família e dos amigos alegra a sua vida, mas a intromissão dos 

vizinhos e pessoas invejosas a entristece, pois ela se sente incomodada 

quando é alvo de críticas ou comentários maldosos. Porém, trata as calúnias 

que sofre com indiferença, e costuma não reagir quando provocada por 

alguém.  

Dentre os principais acontecimentos e características de sua família e 

comunidade de origem encontra-se o fato de seus dois bisavós foram 

fazendeiros muito conhecidos por terem ajudado a fundar Entre Rios. Seu pai 

nasceu e cresceu no Montijo, mas sua mãe é proveniente do Povoado do 

Madruga. Eles se conheceram em festas religiosas que eram muito frequentes 
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nas comunidades, mas após o pároco do município proibir a montagem de 

barraquinhas que vendem bebidas alcoólicas, os organizadores das festas 

ficaram desestimulados, e há uns três anos, as festas não acontecem mais. 

Destacou que após a morte de seu avô materno, houve muitas desavenças 

entre os filhos, por ocasião da partilha de bens, mas sua mãe cedeu a parte 

dela, pois não queria brigar por causa de tão pouco dinheiro. Sua mãe é muito 

paciente, mas seu pai sempre se desentende com o irmão dele. 

Disse que seu pai prefere que ela esteja namorando, e que não a deixava sair 

para festas se estivesse sozinha. Ele era muito rígido e dizia que a filha deveria 

escolher entre namorar ou estudar. Antes de Raquel completar dezessete 

anos, seu pai a proibia de sair, mas ela o desobedecia, o que gerava 

discussões. Sua mãe nunca opinou e sempre a direcionou a pedir autorização 

para seu pai. Mas ela acredita que ganhou seu espaço aos poucos, e a partir 

do momento em que passou a enfrentar as proibições do pai, ele acabou 

acostumando com a idéia de ela sair e de namorar.  

Quanto às suas ocupações, seu pai é lavrador e trabalha como diarista para 

fazendeiros e sua mãe trabalha como empregada doméstica na casa de 

vizinhos. Seu irmão cuida do sítio, sendo responsável pelo trato das criações, 

principalmente no retiro das vacas leiteiras (em torno de quinze vacas), cujos 

lucros divide com a irmã e a mãe. Como o irmão prefere atuar num trabalho 

mais braçal, pois não tem muita habilidade com a escrita e os cálculos, é 

Raquel quem administra e realiza a parte contábil dos negócios da família.  

Ela é responsável por todas as compras da família (alimentos e produtos para 

o sítio), pelos pagamentos das contas da casa e pela contratação de pessoal 

para o trabalho na lavoura, em épocas de plantio e colheita, realizando um 

trabalho de administração através de planilhas de controle. Além disso, ela se 

ocupa com os afazeres domésticos, mas sua ajuda fica restrita à limpeza e 

arrumação da casa, e é sua mãe quem prepara as refeições. Raquel se 

considera uma pessoa que “não nasceu para ser dona de casa” e abomina ir 

para a cozinha, embora saiba fazer muitos pratos.  
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Desde os 12 anos de idade, ela trabalha na comunidade onde mora, 

celebrando cultos, dando aulas de catecismo, limpando a Igreja, participando 

das reuniões com o pároco do município. Afirmou que realiza tais tarefas com 

prazer, embora sejam estressantes, principalmente porque trabalha em 

conjunto com várias pessoas que a criticam por ser jovem, participar de festas 

e consumir bebidas alcoólicas. Porém, em sua opinião é possível conciliar a 

participação em festas com uma profissão que envolva aspectos religiosos. 

Atualmente seus pais não se importam e não buscam discussões com as 

pessoas que fazem comentários sobre a vida de Raquel, pois confiam na filha. 

Ela disse que nem sempre faz tudo o que os pais esperam que ela faça, mas 

diante de alguma decisão que deve tomar, eles apenas a questionam sobre a 

certeza da sua escolha, deixando-a livre para decidir.  

Seus pais têm baixa escolaridade e estudaram com muita dificuldade. Seu pai 

deixou os estudos enquanto frequentava a quinta série, em função da 

necessidade de se dedicar ao trabalho, uma vez que fazia parte de uma família 

de 12 filhos que precisavam ajudar no próprio sustento. Sua mãe caminhava 

em torno de 2 horas, para frequentar a escola, mas conseguiu concluir a quarta 

série. Segundo Raquel, seu pai é muito bom em Matemática; já sua mãe 

escreve bem, ressalta a importância dos estudos e gostaria de ter prosseguido 

estudando, mas na sua época, as condições não permitiram. 

No que se refere a sua própria trajetória escolar, durante os anos iniciais do 

Ensino Fundamental, Raquel estudou na Escola Municipal Delfino Sebastião 

Coelho que fica na comunidade rural em que reside, tendo feito a quarta série 

por duas vezes, mas, a partir da quinta série, passou a frequentar, na cidade, a 

Escola Estadual Ribeiro de Oliveira onde está concluindo o Ensino Médio.  

Na nova escola, teve de se adaptar ao maior espaço escolar, aos novos 

professores e colegas. Além disso, foi muito difícil acostumar-se a levantar às 

cinco e vinte da manhã, mas o principal fator que a atrapalha nos estudos é a 

sua falta de vontade de estudar: ela sempre prefere dormir a estudar, tanto que 

dorme durante as aulas na escola. Afirmou que o fato de ficar mais de uma 

hora dentro do ônibus escolar agrava a sua falta de tempo para os estudos.  
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Para Raquel, sua falta de disposição para os estudos está relacionada à falta 

de um maior incentivo por parte dos seus pais. Seu pai não se importa se ela 

for reprovada, desde que seja para ela estudar mais no próximo ano. Eles não 

costumam frequentar as reuniões de pais na escola e embora afirmem que a 

apoiarão se ela decidir estudar, enfatizam que não poderão lhe ajudar muito 

em termos financeiros. 

Mas ela acredita que as experiências de familiares acabam influenciando a sua 

vida escolar, e as conversas com sua prima que está fazendo o Curso de 

Letras servem de incentivo para que ela também queira dar continuidade aos 

estudos após o término do Ensino Médio. 

Ressaltou que as pessoas da zona rural que buscam se aperfeiçoar nos 

estudos mudam-se para a cidade já no início do Ensino Médio, começam a 

trabalhar para juntar dinheiro e tentar fazer algum curso depois. Porém, a 

maioria das jovens de sua idade que residem na sua comunidade rural já se 

casou e tem filhos (muitas se casaram grávidas), mas ela não deseja isso para 

o seu futuro próximo e nem ao menos consegue se imaginar como mãe. 

O atual namorado de Raquel reside na zona rural do município de Resende 

Costa – MG, concluiu o Ensino Fundamental e trabalha no retiro e na direção 

de tratores na fazenda do pai. Para ela, o namorado é inteligente e deveria 

voltar a estudar e fazer um Curso Superior, mas ele diz que não possui essas 

pretensões e também não é muito a favor de que ela estude. Ele faz planos de 

se casar em breve, e se isso acontecer, ela deverá ir morar com ele na sua 

fazenda. Para ela, porém, eles estão muito jovens para casar; ela pretende se 

casar somente depois do término dos estudos e da conquista de um trabalho, 

pois não quer depender financeiramente do marido.  

Raquel afirmou que, ao contrário do irmão, gostaria de sair da zona rural para 

trabalhar na cidade, mas não tem certeza dessa escolha, pois seu pai a ajuda 

sempre que pede, fornecendo o dinheiro que ela precisa e a aconselha a ficar 

administrando a propriedade da família. Em alguns momentos, ela pensa que 

se investir no retiro comprando mais vacas poderá obter um bom lucro mensal 

(alguns de seus vizinhos obtêm de três a quatro mil reais por mês com a venda 



103 

de leite), mas em outros momentos, pensa nos gastos necessários para 

realizar tal empreendimento e sente-se desestimulada.  

Raquel, porém, tem certeza que não gostaria de viver situações como as que 

sua mãe vive, no que se refere à total dependência financeira em relação ao 

marido. Ela pretende ganhar o seu próprio dinheiro e se decidir continuar os 

estudos e trabalhar, nem o namorado nem sua família irão impedi-la. 

Afirmou que pensa em fazer um Curso Superior desde os oito/nove anos de 

idade e atribui essa idéia a si mesma, porque nenhum familiar a incentivou e 

ninguém da sua família fez ou faz o curso de Direito. Sempre falou em ser 

advogada, mas não recebia apoio do seu avô-padrinho que afirmava que 

advogados são mentirosos. Seus pais sempre a advertiram das dificuldades 

que ela teria que enfrentar para conseguir se formar em Direito. Assim, devido 

às dificuldades que visualizou para concretizar essa idéia, passou a desejar ser 

professora de Ensino Religioso. 

Raquel pensa em terminar o Ensino Médio e em seguida começar a procurar 

emprego em Entre Rios, mas considera-se jovem ainda e acredita que tem 

muito tempo pela frente para decidir sobre o seu futuro. Inicialmente, ela 

registrou que se imagina casada, com filhos e dona de casa. Na última 

entrevista, afirmou que talvez esteja casada e com filhos, mas talvez esteja 

vivendo com os pais. Disse que ainda é difícil pensar sobre o trabalho que 

estará exercendo, imagina-se trabalhando diretamente com o público. E 

embora seu pai deseje que ela amplie os negócios da família e seja fazendeira, 

ela acredita que irá vender a herança para comprar uma casa em Entre Rios e 

um carro.  

3.3.6 Considerações sobre os perfis  

A análise dos perfis delineados acima indica que as jovens possuem trajetórias 

de vida e escolares semelhantes, sendo importante destacar que pertencem a 

um grupo domiciliar que corresponde à família nuclear simples constituída por 

pai, mãe e filhos (OSÓRIO, 1996). 
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Em ciências sociais e humanas, a família tem sido caracterizada enquanto 

unidade social responsável pela transmissão cultural, por ser a primeira 

instância/instituição mediadora entre o indivíduo e a sociedade, norteando o 

processo de socialização da criança.  

Segundo Macedo (1993), as teorizações e investigações sobre a família têm 

incidido sobre a família nuclear e são fortemente influenciadas pelo "ideal de 

família" construído sócio-historicamente e difundido tanto no sendo comum 

como no campo científico. O modelo ideal de família caracteriza-se por 

relações de afeto e compromisso entre os membros sendo possível a 

satisfação das suas necessidades a partir da construção de uma estrutura 

flexível e compatível com a evolução de seus membros.  

Analisando os perfis das jovens, pode-se dizer que as relações familiares são 

permeadas por ações de solidariedade que funciona com uma estratégia de 

sustentação nas experiências sociais e principalmente nas escolares. Essa 

solidariedade interna se converte em uma rede de ajuda entre seus membros, 

característica de camadas populares da sociedade, conforme observou Portes 

(1993; 2001). 

 

Quanto à ocupação de seus familiares, é importante destacar que todas as 

jovens definem seus pais como lavradores, uma vez que trabalham no cultivo 

da terra: em alguns casos, lavram a terra para a subsistência da própria família; 

em outros, trabalham como diaristas para fazendeiros da região. Alguns deles 

também são pequenos produtores de gado e leite, mas são os próprios 

membros da família que constituem a mão-de-obra utilizada nessas atividades. 

As mães das jovens são donas de casa, ficando responsáveis pelo cuidado do 

lar e das hortaliças para o consumo da família, mas algumas dessas mães 

trabalham ou já trabalharam como empregadas domésticas nas casas de 

vizinhos mais abastados. 

 

Além de fatores familiares, outras semelhanças ou diferenças nas trajetórias 

das jovens investigadas serão consideradas na análise do discurso construído 

por essas jovens, que será delineada no próximo capítulo deste trabalho. 
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CAPÍTULO IV 

OS DISCURSOS DAS JOVENS ESTUDANTES DE UM INTERIOR M INEIRO 

Neste capítulo, são descritas e analisadas as informações produzidas durante 

o trabalho de campo, tomando-se como referência os textos34 e falas35que 

compõem os ditos produzidos pelas jovens entrevistadas. O processo de 

análise se deu de acordo com dimensões analíticas construídas a partir de uma 

articulação entre os elementos teóricos, os discursos das jovens e seu contexto 

de produção, quais sejam: Zona rural e Escolarização; Gênero e Escolarização; 

e Escolarização e Futuro. 

Baseada na Análise do Discurso de cunho foucaultiano, a análise das 

informações apresenta-se a partir da investigação da formação discursiva, das 

regularidades e proximidades (semelhanças), bem como das oposições, 

dispersões e variabilidades (diferenças) presentes nos relatos das jovens. 

Primeiramente, cada dimensão analítica destaca os enunciados que foram 

construídos de forma a sintetizar o discurso das jovens sobre cada temática, 

sendo apresentados elementos que se articularam, tornando possível a 

emergência desses enunciados. Por fim, são delineadas conclusões 

estabelecendo-se as relações entre esses enunciados, de modo a evidenciar a 

formação discursiva que caracteriza o discurso sobre escolarização construído 

por jovens mulheres que residem na zona rural e estudam na área urbana do 

município de Entre Rios de Minas – MG.  

4.1 Zona rural e Escolarização 

Os enunciados que sintetizam o discurso das jovens sobre a relação entre 

zona rural e escolarização serão detalhados a seguir. 

 

                                                 
34 Durante a realização de algumas dinâmicas, as jovens produziram textos escritos. 
35 Em alguns momentos das análises, os termos “fala” e “falas” foram substituídos pelos termos 
“relato” e “relatos”, respectivamente, no intuito de evitar o uso repetido dos mesmos termos e 
facilitar a fluência da leitura, mas preservando-se o seu significado. 



106 

 

4.1.1 Enunciado 1: Como é difícil ser aluno da zona  rural!  

Pôde-se chegar a este enunciado, a partir da análise de falas produzidas pelas 

jovens rurais em relação às suas trajetórias escolares, as quais enfatizaram as 

dificuldades de inserção e permanência na escola da zona urbana. 

Suas trajetórias escolares são semelhantes: estudaram os anos iniciais do 

Ensino Fundamental em escolas localizadas nas suas comunidades rurais de 

origem (localizadas na região sul do território entrerriano) e passaram a 

frequentar a escola Ribeiro de Oliveira, a partir da quinta série, realizando o 

trajeto no mesmo ônibus escolar. Alguns de seus relatos demonstram que essa 

passagem foi marcada por dificuldades: 

Sheyla: Eu estudei lá onde que eu moro; estudei até a quarta série; vim aqui 
pra Entre Rios, é... na quinta, e tô até hoje, estudo nessa escola até hoje. É, 
posso dizer que sim, que teve uma mudança muito grande da quarta pra 
quinta. Eu senti muita dificuldade pra, talvez, pegar o ritmo. Mas, assim, eu era 
adiantada na matéria, mas no ritmo da escola já era diferente, porque lá... lá 
era, vamos se dizer assim, tudo unido; aqui é cada um por si, tudo... Cada um 
por si, Deus por todos. 

[...] 

Tatiane: Bom, também estudei onde que eu moro, de primeira a quarta; depois, 
vim pra cá. Tem algumas dificuldades sim, sempre tem. Mudança de escola 
também, pra pegar o ritmo. 

[...] 

Catarina: Eu também estudei onde eu moro também até a quarta... Tipo assim, 
foi... Tive dificuldade também... Até preocupava se ia dar conta. [Trecho 
incompreensível]. Igual, eu não tinha... Era muita gente... Não conhecia 
ninguém. 

[...] 

Raquel: Eu também estudei na mesma escola que elas [Tatiane e Catarina] 
desde o primeiro; fiquei lá cinco anos, porque eu repeti a quarta. [...] Não 
estudava, ficava fazendo gracinha na escola, fiquei de recuperação na tabuada 
e...  Aí depois quando foi o segundo ano da quarta série passei direto. [...] Aí, 
depois vim pra cá. Tipo assim foi uma mudança, porque... muda os 
professores, muda a escola... Tinha muitas pessoas. 

(Trecho transcrito da gravação do segundo grupo de discussão, agosto de 2009) 
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Sheyla: [...] A gente sente uma, vamos se dizer, caída de pára-quedas na 
escola. Cada um por si, Deus por todos aqui. A gente sente assim na quinta 
série. E lá nos Coelhos era tudo unido, vamos se dizer, era um passando assim 
pro outro, tal e tal... E quando chega aqui é cada um por si...  

(Fala transcrita da gravação do sexto grupo de discussão, setembro de 2009) 

A exceção entre as jovens é Lia que começou a frequentar a referida escola 

somente a partir de seu ingresso no Ensino Médio, pois em sua região são 

oferecidos não apenas os anos iniciais como também os anos finais do Ensino 

Fundamental. E, por ser proveniente de uma comunidade próxima ao limite 

norte do território entrerriano, viajava em outro ônibus. 

Lia: É, eu estudei no Gil até a oitava série e to aqui fazendo o primeiro 
[Primeiro ano do Ensino Médio]. Entrei aqui nessa escola esse ano. [...] A 
região onde que eu moro é do município de Desterro ainda. Só que é mais 
perto pra vir pra cá, porque lá de casa até Desterro é 23 Km. Agora, daqui-lá é 
18. Aí o ônibus também vira lá embaixo, lá. E lá em Desterro tem que ser à 
noite, né? Porque o ônibus só passa lá à noite. E a mãe não gosta. [...] Lá, eu 
conheço mais gente de lá do que aqui. Aí por isso que eu queria ir pra lá. Aí a 
mãe falou: “Não. Ou você vai lá pra Entre Rios ou então você para de 
estudar”... “Ah, então eu vou pra Entre Rios, então”. 

(Fala transcrita da gravação do segundo grupo de discussão, agosto de 2009) 

Em relação às dificuldades de adaptação à nova escola, as jovens relataram a 

ocorrência de comentários e atitudes discriminatórias, por parte de alunos e 

professores. 

Tatiane: Tem uns que debocha, né? 

Catarina: Tem uns que zoam demais. Tem uns que falam: “Povo da roça!”; 
“Olha, o povo da roça!” 

Tatiane: É... Povo bobo. 

Catarina: É, na sala tem, por exemplo, tem uns que é metido demais, playboy. 
E a gente geralmente é mais simples, né? Aí tem uns muito metidos e ficam 
mexendo.  

Raquel: Na minha sala não falam mais não. Tipo, a maioria é lá do Alto [Alto 
dos Cruzeiros, bairro periférico de Entre Rios de Minas]. Aí já... Metade, da Vila 
também... [Vila São Vicente, outro bairro da periferia da cidade]. Da zona rural 
tem pouco, tem uns quatro só e já tipo tão acostumados, desde o primeiro 
ano... 

Catarina: Não é aqueles ‘playboy’, né? Na nossa sala tem muito 
‘playboyzinho’... Aquelas menina metida... 
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[...] 

Tatiane: Aquele povo ‘playboy’, aquelas menina... 

Catarina: É... Metida. Aí tipo assim, exclui. 

Lia: E os menino então... Nossa! Pergunta à Sheyla. É o dia inteiro falando: “Oh 
do Gil”. Nossa Senhora! É: “Da roça!”. É: “Do Gil”; “O ônibus vai ‘garrar’”; “O 
ônibus vai quebrar no meio do caminho”... 

Sheyla: Às vezes tá chovendo, aí fala: “Ah, o ônibus vai ‘garrar’!”. Por causa da 
estrada, sabe? Mas, não ‘garra’ nada... A gente fica assim meio ressentido, 
mas ah. [...] Às vezes a gente vai com uma roupa melhor assim, tal, e eles 
falam: “Ah, é só porque ela é da roça que ela vai com aquela roupa.” 

Tatiane: O povo julga muito pelo que você veste. Julgam muito pelo que você 
veste... 

Sheyla: Quando eu ia na quinta série... Que ia com uma botinha, bem 
bonitinha, aí elas falavam que eu tinha que ir de bota por conta de que vinha da 
roça, porque eu tinha que passar no brejo. [...] Às vezes a gente ficava com 
muita raiva, levava desaforo pra casa, tal. [...] Na quinta série, eu chorava 
assim quase todo dia, sabe? Era muito criança e aquilo a gente não aguentava, 
chorava em casa com a mãe, desabafava... 

[...] 

Pesquisadora: Mas existe competição entre vocês e os alunos da cidade? Ou 
somente discriminação? 

Catarina: É só discriminação... 

Raquel: Acho que não. 

Tatiane: Competição não. 

Lia: Não! Eu pelo menos não. 

Catarina: Sei lá, pra quê entrar? Se a gente vai perder... [Risos] 

Tatiane: São mais dedicados, mas acho que os daqui têm mais tempo pra 
estudar também, né? 

[...] 

Catarina: E tem professor que exclui também. Nossa Senhora! Às vezes, a 
gente que tá com dificuldade em certa matéria e tem um grupinho de menina lá 
metida que acha que sabe tudo, né? Tipo assim, aí a gente tá com dificuldade 
e elas começam a explicar junto com a professora. Aí ela explica só pra aquele 
cantinho assim, sabe? Eles fizeram a atividade, eles tão sabendo, acertaram... 
A gente que tá querendo saber e ela tá corrigindo olhando para eles. Eles 
falando a resposta e ela escrevendo. 
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Tatiane: É. Dá uma raiva!  

Catarina: E eu lá assim... E ainda vira as costas pra mim no quadro e eu não 
vejo nada. [...] Aí depois eu não faço e tá me xingando. Depois a gente não 
faz... Mas como é que vai fazer? Não tem jeito. 

Pesquisadora: E vocês [as outras jovens participantes] também acham que os 
professores agem de forma diferente com os alunos da zona rural e os da 
cidade? 

Lia: Ah, eu acho que sim... Acho que esse povo tem muito preconceito com a 
gente da zona rural...  

Sheyla: Por que tipo assim eles acha que a gente é assim pelejado... Então, eu 
penso que eles pensa assim: “Ah, ela é da zona rural”. Mas assim, eu... Finjo 
que não sou, entendeu? [...] Mas assim, quando eu tava na quinta série, que eu 
não pensava assim, eu era da zona rural: “Sou da zona rural”... 

Lia: Ah, deixa assim mais afastado, tipo... 

Sheyla: Agora, tem aqueles meninos assim que é mais relaxadinho, da zona 
rural... Aí que discrimina mesmo, né?  

Lia: Menina também, né? Igual eu assim, ih... 

(Trecho transcrito da gravação do sexto grupo de discussão, setembro de 2009) 

A análise dessas falas permite afirmar que as experiências das jovens 

investigadas corroboram as observações de Brumer (2007) de que a 

frequência à escola na cidade permite aos jovens rurais a ampliação de seu 

círculo de relações sociais, mas os citadinos (alunos e professores) transmitem 

aos alunos rurais uma visão relativamente negativa dos mesmos. Para as 

jovens, os alunos rotulados como “da roça” são discriminados tanto pelos 

alunos da cidade, quanto pelos professores. 

Sabendo que a escola enquanto produtora de práticas e significações diversas 

possui um papel importante na construção de identidades e relações de poder 

(ANDRADE e VASCONCELOS, 2004), pode-se dizer que as jovens rurais 

investigadas encontram-se expostas a práticas discursivas que tendem a 

sacralizar discriminações em relação ao espaço rural, o que repercute nas 

interações sociais e na construção de suas identidades sociais. Diante de tais 

práticas, as jovens investigadas constroem uma imagem dos alunos da zona 

rural que remete à inferioridade em relação aos alunos da zona urbana, 

constituindo grupos sociais distintos e não intercambiáveis. 
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Em outro momento, Tatiane destacou as dificuldades de adaptação em relação 

às exigências de disciplina no novo espaço escolar e de disponibilidade para a 

elaboração de trabalhos em horários extraclasse: 

Tatiane: [...] Sei lá, o ritmo de lá era bem diferente daqui. Ah, aqui é bem mais 
rígido do que lá, tem muita disciplina. Ah, sei lá, a forma como você... Lá você 
não fazia trabalho, de primeira a quarta [séries]... Aqui você começa a fazer 
trabalho. [...] Você tem que ficar vindo aqui pra fazer trabalho; lá tinha a 
biblioteca na escola, você podia olhar lá. Aí, aqui você tem que sair de lá pra 
vim fazer trabalho aqui. ‘Nó’, é muito difícil!.  

(Fala transcrita da gravação da entrevista final com Tatiane, outubro de 2009) 

A questão dos trabalhos foi referida por todas as jovens como um problema 

que acompanha os alunos da zona rural, devido ao fato de os professores não 

considerarem as dificuldades que esses alunos têm de enfrentar para 

comparecer à escola fora do horário das aulas: 

Raquel: Eu acho que em alguns pontos a gente é prejudicada um pouquinho. 

Catarina: Questão de trabalho, né? 

[...] 

Raquel: Igual, marcar trabalho à noite: “Hoje sete horas!”; “Hoje revisão! Se 
vocês quiserem, vem à noite: sete horas!”.  Aí não perguntou se tem jeito, se 
pode, nada... Aí já tipo marca. É, tipo assim, quando não dá conta: “Se vocês 
quiserem aprender, vem tal hora, hoje!”. Às vezes a gente ainda pega e tenta 
vir, mas se for marcado pro dia seguinte. Aí até dá pra vir, né? 

Catarina: Mas quando marca no dia... 

Raquel: No dia... Aí não tem como. 

[...] 

Lia: Nossa Senhora! Muito ruim... É, tipo tá lá e fala assim: “Vem fazer o 
trabalho, tal, tal, tal... Aqui na escola tal hora”. Aí a gente já fala: “Não, não 
posso vir”; “Uai, mas por quê?”; “Sou da zona rural”. Aí já, tipo... 

Sheyla: Nem pergunta mais. 

Lia: Nem pergunta mais, já deixa pra lá. 

(Trecho transcrito da gravação do sexto grupo de discussão, setembro de 2009) 



111 

Para conseguir driblar essa dificuldade, os alunos da zona rural precisam criar 

estratégias que possibilitem sua participação nas atividades extraclasse, como 

pode ser observado a partir dos seguintes relatos: 

Sheyla: A gente que tem que dar os pulo da gente, né? [...] Marca trabalho, 
marca. Eu dou um jeito de vir, dou um jeito de ficar... Não importa como, 
quando... Eu não sei... 

(Fala transcrita da gravação do sexto grupo de discussão, setembro de 2009) 

Tatiane: Eu tava trabalhando lá [Risos] e fazendo trabalho por telefone [Risos]. 
Eu tinha que fazer um trabalho lá na mão assim e tinha que passar pros 
meninos pra eles digitarem aqui. Aí aproveitei que eu tava com muito bônus e 
falei assim: “Vocês anota aí, vocês vai anotando que eu vou falando”. Eles iam 
anotando, eu trabalhando... E largava pra eles copiar, pra eles fazer o trabalho 
aqui, porque não deu pra mim vir. Muito difícil. [...] Eu tinha que dar conta de 
um monte de coisa... 

(Fala transcrita da gravação da entrevista final com Tatiane, outubro de 2009) 

O fato de que as entrevistadas vêem os professores como inflexíveis em 

relação às demandas dos alunos da zona rural, associado à ocorrência de 

comentários discriminatórios, indicam que, no espaço escolar em questão, os 

discursos e práticas têm contribuído mais para a reprodução de limitações e 

desigualdades do que para a reformulação de padrões sociais. 

Outra dificuldade relatada pelas jovens, no que se refere à frequência à escola 

na cidade, diz respeito à adaptação a uma rotina estabelecida em função do 

horário do ônibus escolar: 

Raquel: Também a questão do ônibus também... Tinha que acordar muito 
cedo, né? Aí até acostumar... Acordar cinco e vinte, né? 

Pesquisadora: Todas vocês?  

 Sheyla: Cinco e dez. 

 Tatiane: Cinco e meia. 

Catarina: [...] Engraçado, acordava cinco horas e todo dia tinha que sair 
correndo pra pegar o ônibus. 

[...] 

Sheyla: A gente sai correndo, quando vê o ônibus tá lá em cima e chega lá... 
[Suspirou imitando uma respiração ofegante] 
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Tatiane: Eu que moro pertinho de onde que ônibus passa de vez em quando 
tenho que sair correndo [Risos], porque às vezes não dá tempo. 

(Trecho transcrito da gravação do segundo grupo de discussão, agosto de 2009) 

O esforço que fazem para frequentar a escola na cidade aumenta nos dias 

chuvosos, devido às mudanças que ocorrem no trajeto do ônibus e demandam 

um maior tempo de caminhada por parte das jovens:  

Raquel: Muda de ponto também. 

Tatiane: É, tem que andar quase meia hora. Meia hora, uns quarenta minutos a 
pé lá de onde que a gente mora, credo! Pra chegar até onde tem o ponto dele... 

Catarina: Nesse horário de verão, ainda tá escuro. 

[...]  

Lia: É longe pra caramba. Aí teve uma vez que eu fui correndo [Trecho 
incompreensível] porque o ônibus tava virando lá embaixo... Levei o maior 
tombo [Risos]. Escorregou, mas... eu não sabia se continuava pra poder ir pra 
escola ou se eu faltava [às aulas]... 

(Falas transcritas do segundo grupo de discussão, agosto de 2009) 

Tatiane: Quando chove lá... [...] A gente tem que andar 40 minutos de 
madrugada do Montijo até os Faleiros pra vim pra escola. [...] Aí quando o 
ônibus talvez não vai passar lá pro Montijo, e que você tem que ir e voltar pro 
trabalho mais tarde, aí a gente pega e já fica aqui, nem vai... Porque, sei lá, ele 
não vai passar... o  tempo que você toma é 40 minutos pra ir dos Faleiros até o 
Montijo... Até chegar lá, arrumar tudo e vir pra cá... É perda de tempo, então a 
gente aproveita esse tempo pra ficar fazendo trabalho. Mais fácil.  

(Fala transcrita da gravação da entrevista final com Tatiane, outubro de 2009) 

Catarina: Igual lá onde eu moro, não... Tipo assim, não é estrada principal. Tem 
outra, né?... que é mais principal. Aí quando chove muito, o ônibus não passa 
lá... Aí ele não passa lá, passa só na outra; aí fica bem longe; aí eu tenho que 
levantar quatro horas, se quiser ir... Pra ir de noite sozinha... [...] Pra mim vir, aí 
é bem mais difícil... 

(Fala transcrita da gravação da entrevista final com Catarina, outubro de 2009) 

Carneiro (1999) argumenta que os jovens rurais que migram, temporária ou 

definitivamente, para a cidade, se encontram expostos a um sistema variado de 

valores, ocasionando uma negociação entre realidades socioculturais distintas 

que pode culminar tanto no reforço dos laços identitários com o meio rural 

quanto na sua negação.  
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Em seus relatos, as jovens entrevistadas enfatizam que as dificuldades que 

enfrentam diariamente constituem particularidades que as distinguem dos 

colegas residentes na cidade, o que indica que elas afirmam a sua “ruralidade” 

no sentido da inferioridade de condições. Mas suas falas referentes ao fato de 

que se esforçam para frequentar a escola e participar das atividades escolares, 

driblando tais dificuldades, atestam que essas jovens buscam sempre “igualar-

se” aos citadinos. 

Em síntese, as jovens enunciaram que os alunos que residem na zona rural 

enfrentam constantemente muitas dificuldades para estudar, diferentemente 

dos alunos residentes na zona urbana, pois estes teriam mais tempo para se 

dedicar aos estudos e maiores condições para apresentarem um melhor 

desempenho escolar. 

4.1.2 Enunciado 2: Trabalhar e estudar não é fácil!  

Pôde-se chegar a este enunciado a partir da análise de falas produzidas pelas 

jovens rurais em relação às dificuldades que enfrentam para estudar, pois a 

principal dificuldade relatada pelas jovens no que se refere aos estudos, está 

relacionada às suas obrigações laborais junto à família.  

Todas afirmaram que a rotina cansativa e o tempo livre limitado interferem no 

cumprimento das tarefas escolares, mas enquanto algumas se “rendem” ao 

sono, outras criam estratégias para conseguir estudar em casa. 

Sheyla: Minha mãe mesmo não trabalha em casa. Eu que cuido lá de casa. Ela 
trabalha fora e... Lá em casa, ela só fica lá em casa um dia na semana. Aí eu 
que fico lá em casa. [...] Mas lá em casa eu não cozinho não, pra poder 
trabalhar no vizinho. [...] Chega [da escola] uma hora da tarde, pra cinco horas 
tá tudo arrumado tem que ter, como se diz, pique, né? 

[...] 

Raquel: [...] Tenho bastante dificuldade é... na escola, porque eu tenho muita 
preguiça de estudar [Trecho incompreensível]. Tenho muita preguiça, morro de 
preguiça de pegar caderno pra estudar, é muito difícil de pegar. [...] Prefiro 
dormir do que fazer qualquer outra coisa. [...] Acordo nos últimos horários. 

[...] 
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Sheyla: Eu já sou o contrário: eu já deixo de dormir pra estudar. Nossa 
Senhora! Pelo amor de Deus! No dia que eu não faço um dever, eu fico até 
meia-noite, mas eu não deito antes de acabar aquele trem. Nossa Senhora! E a 
preocupação? A gente não dorme tranquilo, uai! 

Lia: Ah, vê lá se eu perco uma noite de sono pra fazer dever!  

[...] 

Catarina: Eu não tenho tempo pra estudar... 

Sheyla: A gente fica cansada e chega de noite tá olhando lá assim, pensa: 
“Mas eu queria...” Sabe quando a gente quer fazer e não consegue? Aí eu vou 
lá, tomo água, como se diz, prego o olho mesmo e começo. Aí aquilo rapidinho 
termino. 

Tatiane: [...] Fico no outro quarto, fico lá na cama sozinha, deito lá, fico lendo e 
fazendo... Quando eu olho pra aquele caderno, falo assim: “O que?”. Eu durmo 
lá. Minha mãe chega: “Mas você tá dormindo no caderno, vai pra cama!”. Não 
consigo ficar muito tempo fazendo dever. [...] E começa tudo de novo, o dia 
inteiro, t odo dia... 

(Trecho transcrito da gravação do segundo grupo de discussão, agosto de 2009) 

Sheyla: [...] De vez em quando eu não arrumo... Aí, quando a minha mãe 
chega que tá tudo meio bagunçado, eu já fico: “Oh, eu não dei conta. To 
fazendo dever. E eu quero fazer meu dever primeiro antes do serviço”. [...] E de 
tanta coisa que tem pra fazer, eu não consigo fazer e fico nervosa... 

(Fala transcrita da gravação do terceiro grupo de discussão, agosto de 2009) 

Catarina: [...] Eu não estudo assim em casa. Não é que eu não quero. É que eu 
não tenho tempo, sabe? Aí, isso é que eu falo: que eu tinha que parar pra 
estudar mesmo. Porque... eu não estudo, né? O que eu presto atenção aqui é 
que eu faço prova, essas coisas. E se eu estudasse mais em casa, com 
certeza aprenderia mais, né? [...] Eu chego em casa [da escola], vou trabalhar, 
ajudando lá. [...] Aí chega de noite e tem aquela coisa de jantar, essas coisas, 
tem que arrumar tudo. Aí eu acabo de arrumar a casa umas oito e meia [da 
noite]... Eu não consigo, eu... Eu sei que é cedo. Oito e meia é cedo, mas até 
que... Eu não consigo não. Eu pego no caderno assim, eu durmo. [...] Cansa 
também levantar cedo: cinco horas... Aí complica. [...] Já fui muito boa, né? Aí 
lá vou piorando... É porque não tô estudando. Quando a gente é mais nova, 
trabalha menos. E eu acabava estudando. Agora já vai ficando mais velha e aí 
trabalha mais. [...] Todo dia, todo dia, todo dia. 

(Fala transcrita da gravação da entrevista final com Catarina, outubro de 2009) 

Lia: Porque era assim no começo do ano: eu chegava... levantava cinco e 
meia, chegava em casa [da escola] uma e meia [da tarde]. Aí uma e meia 
chegava em casa, trocava de roupa, almoçava e ia dormir, e deixava o dever 
pra fazer, porque eu não conseguia, né? Tinha que arrumar a casa depois, 
fazer janta, aí... Aí eu ia dormir um pouquinho e não dava tempo pra fazer 
dever, esses negócio, estudar pra prova...  
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(Fala transcrita da gravação da entrevista final com Lia, outubro de 2009) 

Tatiane: Tinha um curso aqui na escola... Tava tendo preparo do Vestibular. 
Pré-Vestibular eu acho... Eu queria ter feito, só que não dá, porque é à noite. 
Então, eu trabalho praticamente o dia inteiro... Até eu vir pra cá, estudar aqui... 
Então, ficava meio complicado. 

(Fala transcrita da gravação da entrevista final com Tatiane, outubro de 2009) 

A análise da relação que as jovens investigadas estabelecem com a escola e 

com os estudos remete às considerações de Weisheimer (2006) que enfatiza 

que os jovens rurais têm como marca de sua condição juvenil a inserção nas 

atividades familiares subordinada aos pais, uma vez que são socializados no 

processo de trabalho e reprodução social da agricultura familiar.  

Sobre as atividades que exercem junto à família, incluindo os trabalhos 

especificamente rurais, as jovens afirmaram:  

Raquel: [...] Eu que fico contratando o trator, comprando as coisas e pagando... 
Ele [se referindo ao irmão] só gosta de mexer na teoria ali, mas se falar em 
comprar e fazer as coisas? “Ah, a Raquel que faz”. Aí é eu, né? [...] É ligando 
chamando trator, fazendo lista de ração... ‘Nó’, tudo é eu. Ah... 

[...] 

Tatiane: Nada que eu faço pro meu pai tá bom, sinceramente. Nada que você 
faz tá bom pra ele. [...] A minha mãe, de vez em quando, ela me xinga: “Na sua 
idade, Tatiane, eu já era casada; eu já fazia de tudo”. Oh, o pior é que eu faço 
tudo, sinceramente, não é “me achando” não, mas eu trabalho muito... 

[...] 

Sheyla: Gosto de ajudar minha mãe na horta, assim, plantando, essas coisas. 
[...] Agora, fazer comida, acho que ninguém gosta, né? 

Raquel: Me dá duas casas pra arrumar, mas não me dá um almoço pra eu 
fazer... 

Tatiane: Eu sou apaixonada com cozinha. Nossa mãe, sou apaixonada com 
cozinha! 

Sheyla: Ah, eu prefiro passar roupa do que ir pra cozinha. 

Tatiane: Eu prefiro cozinhar do que passar roupa! [...] Agora, mexer com 
cavalo, boi, eu detesto... 

Catarina: De boi e vaca tenho pavor! 
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Lia: Quando eu era pequena, o meu pai trabalhava... Ele tirava leite, né? Aí 
meu pai chegava assim na fazenda onde ele trabalhava, passava umas duas 
horas e eu chegava atrás dele [Risos]. Porque eu gostava muito de tirar leite. 
Nossa Senhora, eu adorava! Aí hoje, né? Ele fala assim: “Vai lá tirar leite”. Eu: 
“Não, vou tirar leite não”. Ele: “Uai, mas você gostava tanto...”; “Ah, não é 
comigo mais não”.  

(Trecho transcrito da gravação do terceiro grupo de discussão, agosto de 2009) 

Catarina: Igual no dia de planta, no dia de plantar, essas coisa de roça, tem 
que faltar [às aulas] pra ajudar. Lá em casa, a gente ainda não utiliza, assim, 
máquina, trator, essas coisa... É mais é na... braçal, né? [...] Agora é plantar. Aí 
depois tem que colher feijão, essas coisas... Aí eu ajudo também. [...] Tem que 
ajudar meu pai, né? Guiar boi, essas coisa . Nossa, eu tenho pavor de boi! 
Tenho ódio de guiar boi, sabe? Meu pai é nervoso... Mexer com boi é a pior 
coisa que tem. [...] Aí meu pai começa a me xingar e eu começo a entrar em 
desespero... 

(Fala transcrita da gravação da entrevista final com Catarina, outubro de 2009) 

Analisando as falas das jovens, nota-se que elas não se identificam com as 

atividades laborais que praticam no meio rural. Nesse sentido, pode-se referir 

às argumentações de Silva (2008) quando defende que, embora seja 

necessário superar a visão que polariza o rural e o urbano, é importante 

reconhecer as especificidades do meio rural para que se entenda como os 

jovens lidam com os desafios presentes nos contextos em que estão inseridos.  

Conforme constatações de diversos autores que se ocupam com o estudo da 

temática (SILVA, 2008; BRUMER, 2007; SALES, 2006), as condições 

peculiares à vida no meio rural, têm impelido muitos jovens rurais, 

principalmente as mulheres, a migrarem para a cidade. Esse movimento 

encontra-se relacionado com a sua frequência à escola, como é o caso de uma 

das jovens investigadas, que passou a residir com a avó na cidade já ao final 

do primeiro ano do Ensino Médio. 

Lia: Nossa Senhora! Uma poeira... Comecei a dar falta de ar no caminho. Ih, 
nossa! Duas horas de viagem, dando volta pra caramba. Daqui lá no Gil assim 
indo direto é trinta minutos. [...] To morando aqui com a minha vó porque não 
tava aguentando levantar tão cedo e ir embora. Nossa! Agora, quando eu 
chego lá na vó, lá eu chego e durmo pra caramba! Depois que eu pego 
caderno, os negócio. [...] Os meninos marcam trabalho pra fazer aqui. Aí lá não 
tinha jeito de eu vir pra cá pra fazer trabalho. Aí agora sempre tem jeito, né? 

(Trecho transcrito da gravação da entrevista final com Lia, outubro de 2009) 
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Outro fato que aproxima as experiências das jovens se refere às trajetórias 

escolares dos seus pais, que possuem baixa escolaridade, pois sempre 

viveram na zona rural e não puderam prosseguir estudando em função da “falta 

de condições” e das responsabilidades que tiveram de assumir junto as suas 

famílias. 

Sheyla: Os meus pais eles estudaram até a quarta série. O meu pai ele 
estudou no Castro [Povoado pertencente ao município de Entre Rios de Minas]. 
Ele tirava leite, [Trecho incompreensível]. Ih, fazia um monte de coisa pra 
depois ir pra escola estudar, andava uma hora e meia [Trecho incompreensível] 
no caminho e voltava. Minha mãe estudou nos Coelhos. Ela estudou e se sente 
realizada, eu acho, como dona de casa e meu pai como lavrador. 

[...] 

Tatiane: Bom, o meu pai... Minha mãe é dona de casa e o meu pai é lavrador 
[Trecho incompreensível]. Meu pai estudou até a quarta série, minha mãe até a 
quinta, ela chegou a estudar um ano aqui no Ribeiro [Escola Estadual Ribeiro 
de Oliveira]. [...] Meu pai quer sempre mais, sempre mais e procura dar o 
melhor pra gente. 

Catarina: A minha mãe estudou só até a quarta, meu pai oitava. [...] Gostava de 
estudar só que ele não levava muito a sério não, sabe? [Trecho 
incompreensível]. Saiu pra trabalhar. Agora, minha mãe, ela queria estudar 
mais só que não tinha como: o pai dela não deixou, e também não tinha 
condições na época. Ela não tinha vontade de ser lavradora, nem eu tenho 
[Risos]. Mas meu pai não quis estudar mais... Ele tem facilidade, ainda mais 
Língua Portuguesa. [...] Eu acho que... Minha mãe não se sente realizada... Ela 
não fala não, mas... [Silêncio] 

Raquel: Meu pai é lavrador. Minha mãe, dona de casa. É, meu pai estudava 
[Trecho incompreensível] e, assim, ele tem a quinta série, porque ele teve que 
trabalhar. Porque na casa da minha avó eram doze irmãos, tipo, era quase 
cada um por si... Ele teve que parar, porque não dava, né? E ele tava na quinta 
série e parou de estudar pra trabalhar. E minha mãe estudou até a quarta... Ela 
andava quase duas horas todo dia, ida e volta [Trecho incompreensível]. Ela 
escreve muito bem... Meu pai sabe Matemática muito bem. [...] Minha mãe fala 
que se tivesse como, na época, ela estudar, ela tinha continuado... Só que não 
teve. [...] Era muito longe, tinha que andar e tal... 

Lia: Meu pai é lavrador e minha mãe é dona de casa. Minha mãe estudou até a 
quarta série e meu pai até a quarta. Meu pai era muito inteligente... 

(Trecho transcrito da gravação do primeiro grupo de discussão, junho de 2009) 

Sheyla: Mas sobre organizar serviço, ele tem organização, tem administração. 
Meu pai ele é assim. Se ele fosse estudado... Eu falo assim: “Pai se o senhor 
fosse estudado, oh, o senhor era um dos melhores administradores!”. 

(Fala transcrita da gravação da entrevista final com Sheyla, outubro de 2009) 
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Em suas falas, as jovens afirmam que, apesar de seus pais serem inteligentes 

e alguns até manifestarem vontade de ter prosseguido com os estudos, não 

puderam continuar frequentando a escola, o que é visto por elas de forma 

pesarosa. Entretanto, atualmente existem casos, embora raros, de pessoas 

que residem na zona rural e conseguiram ingressar no Ensino Superior, 

conforme as jovens relataram em outro momento: 

Catarina: Acho que lá [no Povoado do Montijo] tem uns dois só. 

Raquel: Tem minha prima também. Que eu sei é três só, que é de lá e faz... 

[...] 

Tatiane: É, minha tia formou e tá fazendo faculdade, mais ou menos... Ela dá 
aula a tarde e estuda a noite. [...] Ela dava aula, só que agora pra ela continuar 
a dar aula tem que ter um certo curso, não sei, um diploma. [...] Ela tá 
formando agora. 

(Trecho transcrito da gravação do sexto grupo de discussão, setembro de 2009) 

Mas Sheyla enfatizou que o envolvimento nos trabalhos rurais pode 

comprometer os estudos nesse nível: 

Sheyla: Eu tenho uma prima que parou no terceiro ano e agora que ela tá 
voltando, já tem uns cinco, seis anos... E ela tá fazendo agora Pedagogia. [...] 
É curso a distância, mas só que, assim, eu acho que é muito mais difícil, né? 
[...] E eu acho que ela não dá conta. Eu penso isso... Que ela não vai dar 
conta... Oh, ela trabalha de sete às cinco, num vizinho meu lá. E esse vizinho o 
serviço é pesado: é roça! Ela tem que plantar – é verdura, hortaliça – então ela 
tem que plantar, capinar, aguar, essas coisa tudo... E eu penso... E ela ajuda 
em casa também... Eu penso que ela chega cansada. E ela tem que ficar 
debaixo daquele Sol. Então, é muito... Nossa! Eu trabalhei lá e não aguentei, 
não. Eu saí de lá, muito cansativo e é muito difícil.  E às vezes ela chega muito 
cansada e não consegue estudar... Mas, ah, quem sabe ela não consegue? 

(Fala transcrita da gravação da entrevista final com Sheyla, outubro de 2009) 

Essas falas corroboram as observações de Silva (2008) de que, embora 

historicamente a educação escolar tenha sido denegada aos homens e 

mulheres rurais de gerações anteriores, os/as jovens rurais têm atualmente 

maiores chances de continuar os estudos. A esse respeito, é interessante 

destacar as falas de Sheyla sobre seus antecessores: 

Sheyla: A minha vó, por parte de mãe é irmã da minha avó da parte de pai. As 
duas são irmãs. É... tiveram uma vida assim muito, vamos se dizer, sofrida. 
Coitadas! Demais, por conta que a casa delas não tinha água encanada, não 
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tinha nada... Elas tinha que ficar buscando água no poço, mina... E elas têm 
assim as veias tudo arrebentada, sabe? [...] Isso depois delas casadas, mas 
até nova mesmo elas trabalhava, e muito. 

(Fala transcrita da gravação do terceiro grupo de discussão, agosto de 2009) 

Sheyla: Meu pai trabalhava muito e começou a ganhar nos seus dezesseis 
[anos de idade], vamos se dizer assim, e era pouco, em forma de dinheiro. [...] 
Ah, eu acho que ele não quis [continuar estudando] e outra coisa: por conta 
que não tinha... [...] Começou lá pelos nove, dez, começou a estudar a primeira 
série... E os pais também não deixava , né? Era só até ali e a responsabilidade 
já chegava cedo. A gente vê eles falar dos pais – dos meus avós – e até deles 
mesmo... Sofrida a vida deles, credo! Assim, quando fala que eu tenho que 
arrumar um serviço lá em casa, aquilo é pouca coisa, porque eles já 
passaram... 

(Fala transcrita da gravação da entrevista final com Sheyla, outubro de 2009) 

Silva (2008) destaca que a construção dos significados da escola para os/as 

jovens do meio rural está relacionada com as suas vivências extraescolares, 

sendo que o entendimento do ser jovem no meio rural deve considerar as lutas 

que caracterizam as buscas e limitações no que se refere ao avanço nos níveis 

de escolaridade. 

Os relatos das jovens entrevistadas nesta pesquisa indicam que, embora elas 

reconheçam que têm a sua disposição melhores condições de estudo do que 

as que possuíam seus antecessores, o trajeto casa/escola/casa e as 

obrigações laborais junto a sua família constituem fatores objetivos que 

caracterizam como difíceis as relações que estabelecem com a escola e os 

estudos. 

Em síntese, as jovens declararam que, na zona rural, as condições de vida e a 

inserção precoce no mundo do trabalho dificultam o comprometimento com os 

estudos. 

Os dois enunciados descritos acima pertencem à mesma formação discursiva e 

constituem um discurso construído com base em elementos que fazem parte 

do universo das jovens desde a sua entrada no processo de escolarização, 

seja a partir de suas próprias experiências e de seus familiares e conhecidos, 

ou a partir dos discursos produzidos pelos pais, colegas e professores sobre a 

escola e alunos rurais. 
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A análise arqueológica do discurso das jovens a respeito da escolarização e 

zona rural indica que o confronto de valores sobre a vida no meio rural e no 

meio urbano, potencializado pela frequência à escola na cidade, é 

determinante na construção desse discurso. 

Nesse contexto marcado pela diluição de fronteiras entre o rural e o urbano, as 

jovens investigadas constroem um discurso que expressa uma visão negativa 

em relação ao primeiro, sendo que residir na zona rural, juntamente com as 

obrigações características da condição juvenil nesse meio, é considerado como 

um empecilho que dificulta a sua inserção e permanência na escola na cidade.  

Nos próximos itens deste capítulo, será discutido como essa “visão negativa” 

encontra-se relacionada com as relações de gênero que permeiam suas 

experiências sociais e como essa visão tem consequências na construção de 

seus projetos de vida. 

4.2 Gênero e Escolarização 

Neste seguimento do texto, serão descritos e analisados os enunciados que 

sintetizam o discurso das jovens sobre a relação entre gênero e escolarização 

no seu contexto sócio-histórico-cultural. 

4.2.1 Enunciado 1: Homem “não leva jeito” pra estud o. 

Pôde-se chegar a este enunciado a partir da análise de falas produzidas pelas 

jovens rurais sobre as relações de gênero que permeiam suas experiências 

sociais e trajetórias escolares. 

Sobre as relações que homens e mulheres estabelecem com os estudos, elas 

relataram: 

Raquel: Meu irmão parou de estudar e não voltou mais. Ele odeia escola. [...] 
Tem só a oitava, só. 

Sheyla: A gente fica vendo assim: quando a gente tava com a idade deles, a 
gente anotava tudo. Eles não! É tudo largado! [Risos]. A gente fica assim: “Pelo 
amor de Deus, anota isso daí!”. Porque a gente que tem que tá ajudando na 
escola, né? É lógico que a mãe ajuda, tudo, tudo... Mas assim, a gente estuda 
mais, ajuda mais, entende mais, assim...  
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[...]  

Catarina: Meu irmão também é largado. Eu que faço os trabalhos pra ele 
também. 

(Trecho transcrito da gravação do segundo grupo de discussão, agosto de 2009) 

Raquel: [...] Ele [o namorado] é muito inteligente, né? Ele não perdeu nenhuma 
média durante toda sua vida escolar, não perdeu nenhuma média. Aí quando 
eu falo que perdi, ele fala: “Eu era homem e não perdi... Eu sou homem e não 
perdi nenhuma vez e você perdeu?! [...] Diz ele que homem tem mais 
dificuldade em escola. Diz ele, todos... 

Pesquisadora: Vocês acham isso mesmo? 

Catarina: Ah, acho que não. 

Raquel: Ah, não sei... 

[...] 

Catarina: Mas não é porque são... tem mais dificuldade, mas é porque eles não 
levam o estudo a sério. Homem talvez, sei lá, eles não levam mais a sério. [...] 
Tem uns que não levam a sério, não. Por isso... 

Pesquisadora: Não dedicam aos estudos? Vem pra escola pra quê? 

Tatiane: Vem só pra escola; em casa, não faz dever. É o mesmo material que 
você vê na mochila [Risos]. 

[...] 

Sheyla: Tem uns que nem traz nada, né? 

Tatiane: Nem traz [Risos]. 

Catarina: Não sou muito de trazer os livros não, mas eu sei pelo menos que 
aula que tem. Agora tem uns que não, que traz assim. Tem um mesmo na 
minha sala que o menino é doido demais, ele não estuda e não faz nada. Se 
pergunta: “Você trouxe o livro?”. Ele: “Deixa eu ver aqui se eu tenho.” Ele abre 
a mochila assim, aí é aquela ‘livraiada’. Ele sempre tem, sempre tem o livro e 
ele nem sabe que aula tem. Ele traz todo dia... 

[...] 

Pesquisadora: Mas vocês já ouviram conversas? 

Tatiane: Ah, eles falam que homem ‘não leva jeito’ pra estudo não. 

[...] 
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Catarina: É, eles falam isso lá em casa, mas tem que estudar também. Eles 
falam, não sei se é porque meu irmão tem mais dificuldade, né? Aí, eles falam 
que homem tem mais dificuldade pro estudo. [...] Me dá raiva é que, tipo assim, 
ele tem uma prova, alguma coisa assim, ele pode abdicar do trabalho. Agora, 
eu não, de jeito nenhum: “Seu irmão tem dificuldade. Você não tem não. Vai 
ajudar”. Sempre assim... 

Sheyla: Meu pai pelo menos fala assim: “Não, não precisa estudar, não. Você 
já passou” [...] “Só pega a nota que precisa pra passar mesmo, porque... Não, 
não precisa, não”. Agora, já meu irmão a gente já tem que ajudar ele, por conta 
que ele já não gosta muito de escola. [Trecho incompreensível] Mas ele não 
gosta assim de estudar, essas coisas, dever. 

(Trecho transcrito da gravação do sexto grupo de discussão, setembro de 2009) 

Essas falas indicam que as dificuldades nos estudos e até mesmo as notas 

baixas dos homens são vistas pelas jovens como “naturais” e inerentes à 

condição masculina. Em seu contexto familiar e cultural, também é quase um 

“dever natural” das irmãs a tarefa de ajudar os irmãos em suas dificuldades.  

Considerando as postulações de Scott (1990) de que o “gênero” se refere à 

organização social dos significados atribuídos à diferença sexual percebida por 

um determinado grupo, num momento histórico específico, pode-se dizer que 

as falas das jovens entrevistadas demonstram que noções essencialistas sobre 

o homem e a mulher estão sendo usadas para justificar diferenças socialmente 

construídas entre os alunos e as alunas. 

Em síntese, as jovens enunciaram que os meninos, devido às suas 

características propriamente masculinas, não têm traquejo para avançarem nos 

estudos. E, embora sempre ouçam que os homens em geral têm mais 

dificuldade na execução das tarefas escolares, elas acreditam que os meninos 

não conseguem estabelecer uma relação de compromisso ou de dedicação 

com os estudos, o que acaba comprometendo o seu desempenho escolar. 

4.2.2 Enunciado 2: Os rapazes param de estudar para  trabalhar. 

Ainda analisando as falas das jovens rurais sobre as relações de gênero que 

permeiam suas experiências sociais e trajetórias escolares, pôde-se chegar a 

este segundo enunciado. 
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Discutindo sobre a evasão escolar entre os alunos rurais, as jovens 

destacaram: 

Sheyla: Assim, tem um povo lá do Montijo, ali assim, que eles já não gostam de 
estudar mesmo não. Aí é já porque não gosta mesmo. [...] Lá tem um monte de 
gente que parou de estudar e mais é homem. 

Raquel: [...] Em cada casa deve ter um, mais ou menos, que parou. 

Tatiane: Ou mais, né? 

Raquel: Deve ter mais, né? Mais ou menos, o que?... uns dez lá que parou, 
porque não quis mesmo. 

Tatiane: É. Pai não liga... Praticamente, a maioria dos pais não liga se o 
menino para de estudar ou não. 

Raquel: Porque é bom que vai pra roça... Vai ajudar pra eles, né? 

[...] 

Pesquisadora: Param em que série? 

Raquel: Sexta, sétima. Começa a trabalhar... Porque, tipo assim, primeira à 
quarta [anos iniciais do Ensino Fundamental] vai até empurrado. [...] Lá é perto 
dos pais... E lá, né?... encontra com a professora, né? Agora aqui não, já não 
ligam, não vem cá, já não... 

Sheyla: Oitava. Uns começou esse ano, mas parou também. [...] Eles fala 
assim: “Ah não, até a oitava já dá muita coisa. Pelo menos tirar a carteira 
[Carteira Nacional de Habilitação] consegue”... Tem um menino que estudou só 
até a oitava série, que é meu primo assim bem mais longe, que só estudou 
mesmo só pra tirar carteira. [...] Quando tiver a idade, ter ao menos até a oitava 
série pra tirar a carteira. 

(Trecho transcrito da gravação do sexto grupo de discussão, setembro de 2009) 

Pesquisadora: Na sua região, quem consegue avançar mais nos estudos: as 
meninas ou os meninos? 

Lia: As meninas, né?... com certeza. Os meninos param bem antes. 

Pesquisadora: Param por quê? 

Lia: Ah, como diz o outro: “Plantar roça!” [Risos] Para de estudar pra... É 
porque, sei lá, não vai bem nos estudos... Aí vai trabalhar, né? 

(Fala transcrita da gravação da entrevista final com Lia, outubro de 2009) 

Raquel: Ah, ele [o irmão] não gosta de escola, né? Já largou, odeia, não gosta 
mesmo. [Trecho incompreensível] A coisa dele é mexer lá mesmo. É mexer 
com, tipo, criações, mexer com vaca, essas coisas... Ele, ‘nó’, adora! Aí meu 



124 

pai deixou ele em casa e saiu pra trabalhar, né? Aí ele, tipo assim, mexe com 
umas vaquinhas lá, tal, retiro assim. [...] Aí meu pai já deixou tudo de lado, tal, 
e agora ele trabalha assim... Saiu pra trabalhar, né? Trabalha em fazenda, 
perto de Entre Rios. [...] Aí deixou tudo por conta do meu irmão. Meu irmão 
gosta, faz tudo lá em casa, tal, o dia inteiro. 

(Fala transcrita da gravação da entrevista final com Raquel, outubro de 2009) 

Em suas falas, as jovens afirmam que a evasão masculina é maior e ocorre em 

função da dedicação exclusiva aos trabalhos rurais. Nesse ponto, pode-se 

referir a Queiroz (2009) que argumenta que a repetência e a evasão escolar 

entre jovens alunos do meio rural estão relacionadas não apenas ao 

distanciamento entre a prática educativa e a vida do aluno, gerando 

desinteresse e desencanto pela escola, como também às dificuldades 

enfrentadas por esses jovens para conciliar a escolarização e o trabalho, sendo 

que, diante da necessidade de complementar a renda familiar, muitos acabam 

optando pelo trabalho.  

Relacionando esses relatos das jovens com suas afirmações descritas no item 

4.1.2 deste capítulo, nota-se que, enquanto seus pais deixaram os estudos já 

na quarta série, os casos atuais de evasão entre alunos rurais estão ocorrendo 

nos anos finais do Ensino Fundamental. Pode-se dizer, então, que as novas 

gerações têm avançado nos níveis de escolaridade em relação aos seus 

antecessores. Além disso, as falas indicam que atualmente os alunos que 

evadem têm deixado a escola mais por escolha própria do que por falta de 

condições objetivas de prosseguirem com os estudos, diferentemente do que 

acontecia com as gerações anteriores. 

Quando questionadas sobre as possibilidades de estudo para homens e 

mulheres, as jovens relataram: 

Pesquisadora: E sobre as oportunidades de estudo para mulher e para 
homem? Tem diferença em relação a possibilidades concretas? Ou não? 

Tatiane: Sei lá, homem... 

Raquel: Eu acho que o homem tem mais.  

[Silêncio] 
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Pesquisadora: Nas comunidades de vocês as oportunidades são iguais para 
meninos e meninas desde pequenos? 

Catarina: Quando tem, tem gente lá que... tipo assim, tem pai lá que não 
deixou a filha estudar, não. [...] A filha queria estudar [Trecho incompreensível] 
E tem um filho que já não gosta muito, né? Aí ele vive falando que o filho dele 
vai estudar. Igual, ele tem um mais novo, ele fala que ele vai estudar até 
quando ele quiser estudar. Agora a filha ele não deixa, não. “Ah, mulher não 
precisa estudar não. Mulher fica em casa, né?”, ele fala. 

[...] 

Sheyla: O meu tio ele falou com a minha prima que, se ela quisesse continuar 
namorando, ela tinha que parar de estudar. Aí, tal... Aí eu acho que por isso 
que ela parou de estudar, pra continuar namorando, tal. [...] Mas assim, lá em 
casa meus pais: quando o meu tio tava fazendo assim, meu pai ficava falando: 
“‘Nó’, deixa ela estudar, deixa ela namorar, deixa...” Só que não, meu tio 
colocou rédea em cima dela. 

Pesquisadora: Ela parou em que série? 

Sheyla: Oitava. Já é noiva dele. Não marcou casamento ainda não, mas já tá 
pra marcar. E ela já tem dezoito. 

Lia: Ah, minhas colega do ano passado, nossa! A gente ficava falando: “Não, 
não vou casar. Não vou casar nova, não!” A menina já tá noiva aí com quinze 
anos. 

Pesquisadora: E você [fazendo referência à Lia] pode relacionar com o caso da 
sua irmã, né? Ela parou de estudar para namorar? Como que foi? 

Lia: Não. Ah, ela parou de estudar, porque ela não quis mesmo... 

Pesquisadora: Ela acha que não precisa? 

Lia: Aham. 

(Trecho transcrito da gravação do sexto grupo de discussão, setembro de 2009) 

Tatiane: O meu pai? ‘Nó’! Esse ano se eu não largar meu namorado, eu não 
estudo ano que vem. [...] Diz ele que namorado atrapalha os estudos. [Risos] 
[...] Por que será que é o mal de todo pai falar que namorado atrapalha os 
estudos? [Risos] Ah, eu brigo demais! 

(Fala transcrita da gravação da entrevista final com Tatiane, outubro de 2009) 

As falas das jovens indicam que em suas comunidades rurais, e mesmo em 

suas famílias, há casos de pais que “proíbem” as filhas de prosseguirem com 

os estudos, sendo que alguns casos de evasão escolar entre as jovens 

mulheres rurais estão relacionados ao seu comprometimento com namoros e 

casamentos. As ações dessas jovens podem estar sofrendo efeito de 
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processos socioeducativos relacionados ao patriarcado que marcou a 

sociedade brasileira do século XIX (MENEZES, 2001). 

Mas, tendo em vista os dados disponibilizados pelo IBGE sobre a média de 

anos de estudo da população brasileira e, em especial, da população de Entre 

Rios de Minas36, bem como os relatos das jovens sobre a incidência de evasão 

escolar entre os alunos de suas comunidades rurais, essas jovens, por estarem 

cursando o Ensino Médio, fazem parte de um grupo privilegiado que está 

avançando nos níveis de escolaridade. 

Em síntese, as entrevistadas afirmaram que, na zona rural, apesar das 

restrições impostas pelas famílias às moças, no que se refere à conciliação 

entre namoro e estudos, geralmente os rapazes deixam de frequentar a escola 

antes das moças, para se dedicarem aos trabalhos rurais. 

4.2.3 Enunciado 3: O estudo é mais importante para a mulher do que para 

o homem. 

A análise das falas produzidas pelas jovens rurais sobre as relações de gênero 

que permeiam suas experiências sociais e trajetórias escolares também 

permitiu a elaboração deste terceiro enunciado. 

Sobre o investimento familiar, no que diz respeito aos estudos dos filhos, elas 

relataram: 

Pesquisadora: E os pais de vocês o que falam sobre os estudos para homem e 
para mulher? Tem diferença? 

Catarina: Ah, lá em casa não. Eles falam que tem que ser o mesmo tanto pra 
um como pro outro, que é importante pros dois. 

Raquel: É... Lá em casa também, mas é, tipo assim, quem quiser... É tipo 
assim, igual, meu irmão não gosta de escola de jeito nenhum – tanto é que ele 
saiu –, aí eles falam: “Se a Raquel gosta e se ela quiser continuar, vai por ela, 
né? Se não quer, não vai, né?” 

[...] 

Sheyla: Minha mãe e meu pai quer que pelo menos até o terceiro [Terceiro ano 
do Ensino Médio] nós faz, eu e o meu irmão. [...] E, assim, é tudo igual. Não 

                                                 
36 Ver Capítulo III deste trabalho. 
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tem nada assim de: “Ah, um tá estudando mais, outro tá estudando menos”. Na 
minha família não tem nada de diferença não. 

 (Trecho transcrito da gravação do sexto grupo de discussão, setembro de 2009) 

Em relação ao direcionamento profissional dos jovens em suas comunidades e 

famílias, porém, as entrevistadas declararam: 

Tatiane: [...] Lá os meninos é mais na área de negócio, dá mais jeito pra 
negócio. Então, as meninas eles preferem o que? Ou você faz Medicina, ou 
você é professora, ou você é dona de casa... pra eles lá [familiares e 
conhecidos]. Mas só que lá pra você estudar pra fazer Medicina ou professora 
tem que estudar mesmo, né? Porque não tem jeito... Mas a maioria lá é dona 
de casa. 

(Fala transcrita da gravação da entrevista final com Tatiane, outubro de 2009) 

Sheyla: Como o meu irmão é homem, lógico, ele [o pai] fala assim: “Ah, o 
João37 quando tiver lá seus 15 anos, ele já vai tá trabalhando de trator!” Assim, 
sabe? [...] Aí de vez em quando meu irmão tá com uns problemas lá que não 
consegue resolver, assim sobre escola, aí meu pai fala: “Não, você estuda só 
até a oitava.” Aí não, aí eu viro e falo: “Não! Ele vai estudar até o terceiro, uai! 
Por que ele não vai? Mais 3 anos, né?”. Aí, fala, fala: “É... é bom que a Sheyla 
te ajuda, tal, tal, tal...” Aí passa, aí vira, vira, vira e: “Ah não!  
Estuda até a oitava, tá bom, já dá pra fazer... tirar carteira [Carteira Nacional de 
Habilitação]...”. Aí eu viro: “Não pai, mas ele vai estudar até o terceiro”. É 
aquelas coisas assim... 

(Fala transcrita da gravação da entrevista final com Sheyla, outubro de 2009) 

Catarina: Meu pai sempre falou pra estudar, tipo assim ter uma profissão, mas 
nunca diferenciou assim o homem da mulher, não. [...] Meu irmão não gosta 
muito de estudar. Eles que fica... Meu pai e minha mãe que fica insistindo pra 
ele estudar, mas ele não gosta muito não. [...] Ele tá no terceiro ano. Se Deus 
quiser, também esse ano ele acaba. Ele faz um curso de mineração, tá 
fazendo. Aí ele tá gostando. É uma área mais... pra homem... Ah, ele tá 
gostando de fazer, tá quase acabando já. 

(Fala transcrita da gravação da entrevista final com Catarina, outubro de 2009) 

Embora seus relatos indiquem que em suas famílias não há diferenciações de 

gênero no que se refere ao investimento e incentivo dos pais em relação aos 

estudos dos filhos, a análise das falas acima demonstra que as experiências 

das jovens investigadas corroboram as considerações de Brumer (2007) de 

que, no meio rural, há diferenças entre rapazes e moças na valorização da 

educação escolarizada, o que demonstra a existência de falas contraditórias 

sobre a questão. Sobre esse assunto, as jovens comentaram: 
                                                 
37 Nome também fictício. 
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Pesquisadora: Mas vocês acham que o estudo faz mais falta para a mulher ou 
para o homem? 

Lia: Ah, dependendo do que a pessoa quer ser, né? 

[...] 

Sheyla: [...] Eu acho que homem não precisa tanto de estudo não, né? Eles 
têm mais força pra trabalhar. Então, eles trabalha do jeito que eles quer. Agora, 
mulher já não tem tanta força, né? Aí tem que trabalhar mais delicado assim... 

Raquel: Tipo assim, homem tem polícia militar também. [Trecho 
incompreensível] Muito mais vagas, que não tem pra mulher, né? 

Tatiane: Homem, praticamente, ele pode ser tudo, né? 

Raquel: É, tem bastante coisa. 

Pesquisadora: E mulher não pode? 

Raquel: É... Eles falam que mulher não dá conta... 

Pesquisadora: Por que será que existe esse preconceito? 

Catarina: Isso vem de tempos atrás... 

Raquel: De geração para geração...  

Pesquisadora: Mas por que mulher não dá conta?  

Raquel: O corpo... 

Pesquisadora: Vocês acham que o porte físico masculino ajuda? 

Raquel: É. 

Tatiane: Com certeza! 

(Trecho transcrito da gravação do sexto grupo de discussão, setembro de 2009) 

Analisando essas falas, nota-se que algumas delas indicam que as jovens 

estão cientes da existência de preconceitos construídos para estigmatizar as 

mulheres como “essencialmente” inferiores aos homens, o que está em 

consonância com as argumentações de Andrade e Vasconcelos (2004) de que 

homens e mulheres podem se dar conta de que a relação com os outros é 

marcada por complexidades inseridas nos paradigmas relacionais que foram 

sendo legitimados historicamente. 
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Outras falas demonstram que, para as jovens investigadas, os homens são 

dotados de força física e podem exercer trabalhos braçais que não exigem um 

grande nível de escolaridade. De fato, segundo o IBGE (2009), em termos 

nacionais, a escolaridade média das mulheres ocupadas é superior à dos 

homens, mas o rendimento médio dos homens é maior do que o das mulheres. 

Deve-se ressaltar, porém, que tais estatísticas atestam a desvalorização da 

força de trabalho feminina em nossa sociedade, que está relacionada com 

processos sócio-históricos e culturais que legitimam a inferiorização das 

mulheres.  

Em seus relatos, porém, as jovens entrevistadas associam diferenças 

biológicas entre os sexos à necessidade de frequentar escola, no sentido de 

que essa necessidade será maior ou menor, entre homens e mulheres, tendo 

em vista as possibilidades de inserção no mercado de trabalho. 

Mais uma vez, a análise das falas demonstra que considerações acerca da 

“natureza” masculina ou feminina estão justificando diferenças socialmente 

construídas entre os alunos e as alunas. Ao afirmarem que as distinções 

masculino/feminino se encontram relacionadas ao corpo no sentido de que os 

homens são mais fortes, as jovens estão reproduzindo “verdades patriarcais” 

referentes à superioridade do masculino (NAVARRO, 2006). 

Em síntese, as jovens mencionaram que alcançar graus mais elevados de 

escolaridade é mais importante para as mulheres do que para os homens. A 

produção desse enunciado remete aos símbolos e significados sobre o 

masculino e o feminino compartilhados pelas jovens, que serão abordados na 

descrição do próximo enunciado. 

4.2.4 Enunciado 4: Mulher é frágil e muito cobrada pela sociedade. 

A partir da análise de falas produzidas pelas jovens rurais em relação às 

significações de gênero compartilhadas por elas, pôde-se chegar ao enunciado 

que será descrito a seguir. 

Quando questionadas sobre as características que definem e/ou diferenciam 

mulheres e homens, as jovens afirmaram: 
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Catarina: Sei lá, a gente é sentimental demais, né? A gente... Eu não importo 
de chorar, abrir o bocão, não. Agora, um homem fazer isso é muito difícil. 
Nossa Senhora! 

Raquel: Eu já não acho que é isso, não. Tem uns assim... Toda regra tem sua 
exceção. 

Tatiane: Tem homem que tipo assim [Trecho incompreensível]. Tem uns que 
se fazem de forte, eu acho. Eles se fazem de forte, mas eles são frágeis 
também como nós. Eu acho. 

Pesquisadora: E se fazem de forte por quê? 

Tatiane: Ah: “Homem não chora!”  

Catarina: São orgulhosos, né?... tipo assim, machistas, né? 

[...] 

Pesquisadora: Mas o que vocês acham que é mais característico das 
mulheres? 

Catarina: Chorar demais! [...] Se tem alguma coisa, você tem que falar, você 
não consegue ficar com aquilo assim. [...] Se tá com algum problema, você tem 
necessidade de falar, você não consegue... Chora muito... [...] Outra hora você 
acha que tem que te escutar, que tem que tá ali pra te escutar...  

Pesquisadora: E homem acha que pode resolver tudo sozinho? 

Tatiane: É. Resolve sozinho, não chora. 

Sheyla: Mas chorar, eu acho que chora muito...  

Tatiane: Não, depende do homem, né?  

[...] 

Lia: Até que eles choram. 

Raquel: [Trecho incompreensível] Deixa começar pra ver... 

Catarina: O difícil é começar, mas quando começa... 

[...] 

Sheyla: Mulher sempre tem mais... É sempre mais frágil do que o homem, 
sobre músculo, essas coisa assim. Eu acho assim, tem mulher que é muito 
forte, mais forte que o homem, lógico. Mas assim, que eu vejo, mulher é 
sempre assim, mais delicada. 

(Trecho transcrito da gravação do quinto grupo de discussão, setembro de 2009) 
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A análise das falas acima permite afirmar que, para as jovens, a “fragilidade”, 

seja emocional ou física, diferencia as mulheres dos homens, embora admitam 

a existência de exceções. Novamente, a ideia de diferenças inerentes às 

condições masculinas e femininas (incluindo diferenças biológicas) está sendo 

tomada para explicar e naturalizar desigualdades sociais entre homens e 

mulheres, no sentido da inferiorização destas. 

Mas Sheyla destacou a existência de qualidades subjetivas que caracterizam 

as mulheres: 

Sheyla: [...] Na pré-história, o homem ele tinha uma visão pra frente. Por quê? 
Por conta que caçava os bichos. A mulher não, ela já tava costurando e 
olhando os meninos na beira do rio. Sei lá, eu vejo assim. [...] Sei lá, eu acho 
que mulher vê tudo... Assim vê o antes, o depois... O antes e o depois, sei lá. E 
homem, não, homem é aquele trem empacado [Risos] [...] Mas assim homem, 
por ser homem, lógico, eles parece que amadurece depois dos quatorze, uai! 
Mulher não, mulher já começa lá dos dez, dos doze, parece que já tem visão 
de mulher, sei lá... 

(Fala transcrita da gravação do quinto grupo de discussão, setembro de 2009) 

Analisando essa fala de Sheyla, pode-se dizer que, para ela, uma espécie de 

“intuição” característica das mulheres as distinguiria dos homens, num sentido 

positivo, uma vez que garante a elas maior orientação em relação à vida. 

Ressalta-se, porém, que o caráter subjetivo dessa característica feminina não 

questiona a “fragilidade física” das mulheres exposta em sua fala anterior. 

Quanto às histórias, provérbios, ditos, ordens significativas que já ouviram 

sobre homens e mulheres, sobre como se comportar em relação ao seu próprio 

sexo e ao sexo oposto, desde a infância até a fase atual, as jovens registraram 

por escrito38: 

 

 

 
                                                 
38 Os textos escritos individualmente pelas jovens em resposta às questões sobre gênero 
contidas na folha da Dinâmica “Histórias que me contaram” foram digitados preservando-se a 
maneira como cada uma escreveu, incluindo erros ortográficos e gramaticais. 
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Sheyla:  

O que? Mulher Homem 
Brincadeiras X X 

Como se vestir X X 
Força muscular  X 

Altura  X 
Organização X  

Raquel:  

• Que moças “direitas” não devem andar com rapaz ou rapazes. 
• Que moças “direitas” não podem usar roupas curtas. 
• Que mulher é dona-de-casa (nasceu para isso) e homens para trabalhar. 

Tatiane:  

Homem → tem que ser machão, defender o que é seu.  

 Homem que bate em mulher é covarde. 

Mulher → é frágil, tem que cuidar dos filhos, ficar em casa, não pode sempre sair 
sozinha. 

 Lugar de mulher é na boca do fogão. 

Catarina:  

• Você é mulher e não deve ficar andando com homens. 
• Bebidas alcoólicas, são pra homens. 
• Homens só tem segundas intenções. 

Lia: 

Ser mulher é muito dificil pois a gente não pode sair, só tem que ficar em casa, 
agora já homem não, homem pode sair, beber, fazer tudo que pode fazer. Isso 
acontece desde antigamente. 

(Textos produzidos em resposta à segunda questão da Dinâmica “Histórias que me 
contaram”, setembro de 2009) 

Discutindo sobre suas respostas, as jovens afirmaram:  

Sheyla: Acho que na infância vai muito da brincadeira. É lógico que tem menina 
que brinca muito de carrinho. Eu brinquei de carrinho. [...] Eu não tinha força, aí 
os meus primos iam lá em casa e eu não tinha força, mas os meninos tinham 
mais força [...] Ah, brincadeiras: muitas vezes os meninos jogam muita bola, 
mas eu também jogava bola. Mas, assim a cor de rosa também, né? Cor de 
rosa e azul. [...] Sei lá, meu primo, pra ele tudo é azul, sabe? A gente até enjoa 
de olhar pra ele: tá com uma calça azul, a blusa é azul, o quarto dele é azul, 
sabe? [...] Eu fico assim: “Ah, não precisava disso tudo não. Vai que ele quer 
ser gay?” [Risos] [...] Homem não tem organização. Eu vejo como eu e meu 
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irmão. [...] Eu acho que eu já tenho mais organização do que ele, sobre 
assuntos de escola, sabe? Trabalho, dia, material, essas coisas. E meu irmão 
não tem essas coisas. [Trecho incompreensível] E homem eu acho que é mais 
largado. Eu acho. Tem pouca organização. 

Sheyla destacou que desde a infância começam a ser estabelecidas 

diferenciações entre meninos e meninas no que se refere, por exemplo, ao tipo 

de brincadeira permitido, à cor das roupas a serem usadas e a características 

relacionadas à força muscular e organização.  

Esse relato remete às argumentações de Andrade e Vasconcelos (2004) de 

que os conceitos sobre a feminilidade ou a masculinidade são ensinados às 

crianças, desde a mais tenra idade, por meio de proibições ou permissões em 

relação às roupas, brinquedos e atitudes que condizem com o seu sexo. Dessa 

maneira, estereótipos que pré-julgam as qualidades que devem ter mulheres e 

homens são transmitidos e aceitos pelo grupo social mediante a repetição, 

sendo que uma marcação simbólica instaura tais características como 

verdades. 

As demais jovens enfatizaram a questão das restrições sociais impostas às 

mulheres: 

Pesquisadora: E em relação aos comportamentos de mulheres e homens? O 
que vocês acham que na sociedade se impõe assim? 

Raquel: Igual, por exemplo, assim, se julga muito, tipo assim, se começou a 
namorar, aí sai junto, tal, tudo isso aí já começa a julgar, já começa tudo... Aí já 
começa a falar um monte de coisa... Já começa a falar... ‘Nó’, a gente ouve de 
tudo, né? Igual, tipo assim, eu acho que mulher é muito julgada pela roupa, 
tipo, como veste, né? Um pouco curta, tal, decotada, tal... 

[...] 

Pesquisadora: Mas é assim pra homem também? Ou não? 

Raquel: Homem também, mas geralmente é cobrado mais da mulher. 

Tatiane: É, com certeza! A mulher é muito mais cobrada. 

Catarina: Tem que ter mais moral... 

Pesquisadora: E vocês acham que essa cobrança é somente em relação à 
roupa? 

Catarina: Não. Tanto no modo de agir também... 
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Raquel: É.  

Catarina: Com quem, tipo assim, que você anda. Com quem que você sai. 

Lia: [Trecho incompreensível] As pessoas com quem anda ou como que fala. 

[...] 

Tatiane: É porque lá é aquela ideia...  O povo da zona rural é tipo assim aquela 
ideia assim... 

Raquel: Mulher não sai sozinha! 

Tatiane: Aqui na cidade, tipo assim, você faz uma coisa e ninguém fica 
sabendo [Trecho incompreensível]. 

Raquel: É, mas aqui mulher sai sozinha. Já é mais fácil. 

Catarina: Aqui é normal, mas lá... 

(Trecho transcrito da gravação do quinto grupo de discussão, setembro de 2009) 

Para as jovens, as mulheres de suas comunidades rurais são muito cobradas e 

julgadas no que se refere ao modo de se vestir, andar, falar, às suas 

companhias, ao uso de bebida alcoólica, entre outros. Tais julgamentos se 

estendem às próprias entrevistadas, que são jovens mulheres rurais, sendo que 

a instituição de padrões de comportamento e papéis sociais repercute na 

orientação de seus modos de ação e na construção de suas identidades de 

gênero (LOURO, 2003). 

Ainda sobre a imposição de padrões de comportamento e de restrições sociais 

em relação às mulheres, as jovens discutiram sobre a questão do trabalho fora 

de casa: 

Pesquisadora: O que vocês pensam sobre as mulheres que trabalham fora de 
casa? 

Lia: Uai, bom pra ela! 

Tatiane: Olha, é ótimo, porque tipo assim, se fica presa dentro de casa, é 
almoço, é casa pra você arrumar, é tudo pra você fazer [...]. E se você sair, tipo 
assim, você vai tomar um ar, pensar... 

Catarina: Vai cuidar da sua vida, né? 
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Tatiane: Você vai fazer alguma coisa que você goste, sei lá. Acho que ficar em 
casa não dá não... 

Catarina: Quem sai pra trabalhar tá quebrando aquela regra assim que: “Mulher 
tem que ficar dentro de casa, fazer almoço, cuidar de filho.” [...] Então quem 
trabalha fora quebra essa regra que nem existe mais, mas tem muita gente que 
ainda cobra isso... 

[...] 

Sheyla: Eu acho que é independência, viu? Porque tem muitas que fica lá com 
a cara dentro de casa e não sai. Ah, não! Eu, se fosse eu... É porque tem 
assim: “Ah, você casou, não precisa mais trabalhar.” 

Pesquisadora: Vocês acham que esse imperativo ainda existe? 

Raquel: Ah existe. Igual, por exemplo, também: “A mulher tem que sempre ficar 
sempre em casa, dona de casa, e o homem tem que sair pra trabalhar”. 
Também acho que ainda existe também. Não em todos os casos, mas ainda 
existe. 

Tatiane: Ah, eu acho que tinha que dividir, né? Se você arrumar um emprego e 
ter que trabalhar e fazer tudo, acho que fica carregada demais [Trecho 
incompreensível]. 

Catarina: Tanto o trabalho de casa como o de fora tem que dividir pros dois, eu 
acho. 

Raquel: O pai fica ausente. [...] Assim, tipo, o pai que sai muito pra fora e a 
mulher fica em casa, o pai fica ausente, né?  

[...] 

Sheyla: Eu sei que a mulher tem deveres. Direitos e deveres... Cumprir com 
eles, lógico, mas acima de tudo respeitar um ao outro. [...] Eu acho que a 
mulher tem que servir para o homem assim como o homem tem que servir para 
a mulher. [Trecho incompreensível] Igualdade! A palavra maior é igualdade. 
Respeito e igualdade! [...] O meu pai é um grande homem, mas às vezes 
muitas decisões que meu pai não tem a minha mãe tem. [Trecho 
incompreensível] O diálogo entre as pessoas, sabe? 

(Fala transcrita da gravação do quinto grupo de discussão, setembro de 2009) 

Suas falas indicam que elas admitem que nas suas comunidades rurais alguns 

imperativos sociais instituem que os homens podem transitar pela esfera 

pública sem restrições, mas as mulheres devem permanecer restritas ao 

espaço privado do lar. Tais imperativos podem estar relacionados com 

processos socioeducativos que reforçam o modelo de família patriarcal, 

conforme observou Menezes (2001). 
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Por outro lado, seus relatos demonstram que as jovens de certa forma resistem 

à aceitação de tais imposições, o que corrobora as observações de Whitaker 

(2002) de que, embora o estigma dos deveres e trabalhos domésticos seja 

marcante nos espaços rurais, os padrões em relação às meninas estão se 

transformando. 

Neste ponto, pode-se referir a Gesser (2006), que argumenta que os processos 

de apropriação dos significados socialmente produzidos acerca do ser mulher e 

do ser homem têm sofrido alterações, em função da inserção da mulher jovem 

na educação formal, como é o caso das jovens entrevistadas nesta pesquisa. 

Em síntese, as jovens enunciaram que as mulheres são “naturalmente” mais 

frágeis do que os homens e a elas se impõem mais restrições e deveres do 

que aos homens, principalmente no contexto sociocultural de suas 

comunidades rurais. 

Os quatro enunciados descritos anteriormente pertencem à mesma formação 

discursiva e constituem um discurso construído com base em elementos que 

remetem ao processo de socialização que as constituem e marcam a 

construção de sua identidade de gênero desde a infância. Nesse contexto, 

intervém não apenas as experiências das jovens como também as de seus 

familiares e conhecidos, com destaque para os dos discursos produzidos pelos 

pais sobre as diferenciações entre mulheres e homens. 

A análise arqueológica do discurso das jovens sobre a relação entre gênero e 

escolarização indica que os quatro enunciados produzidos se encontram 

relacionados e expressam um discurso atravessado pelas relações de gênero 

que permeiam as experiências sociais dessas jovens, e atestam um lugar de 

inferioridade às mulheres em relação aos homens. 

Essa inferioridade de condições se refere tanto aos aspectos físicos quanto às 

características subjetivas, pois as mulheres são vistas como frágeis, sensíveis 

em excesso e fracas em oposição aos homens que são fortes e menos 

emotivos, quanto aos aspectos relacionados a direitos e deveres, incluindo as 
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menores possibilidades de inserção da mulher no mundo do trabalho 

remunerado. 

Relacionando os quatro enunciados, pode-se dizer que, no contexto dessas 

jovens, as características referidas às mulheres e aos homens se convertem 

em uma necessidade maior de frequência às aulas e de avanço nos estudos, 

por parte das moças. Os rapazes, além de “não levarem jeito” para estudar, 

podem parar de estudar sem retaliações familiares, desde que passem a se 

dedicar exclusivamente aos trabalhos rurais. 

Ao afirmarem que as imposições remontam aos padrões de comportamento e 

papéis sociais moldados desde os tempos de seus antepassados, as jovens 

demonstram estar cientes que aspectos sociais, culturais e históricos 

atravessam as construções do masculino e do feminino. E, em alguns 

momentos, chegam a questionar as relações de desigualdade entre homens e 

mulheres às quais são submetidas. 

Entretanto, os discursos e práticas acerca do feminino e do masculino que 

atravessam as experiências sociais das jovens investigadas estão contribuindo 

mais para a reprodução de limitações e desigualdades do que para a 

subversão de padrões sociais difundidos e instituídos em suas comunidades 

rurais. 

Assim, as jovens constroem um discurso que expressa uma visão de 

inferioridade e limitação que define o ser mulher rural, visão que também tem 

consequências na construção dos projetos de vida dessas jovens, como será 

discutido no próximo item deste capítulo.   

4.3 Escolarização e Futuro 

Os enunciados que sintetizam o discurso das jovens sobre a relação entre 

escolarização e futuro, incluindo a construção de seus projetos de vida, serão 

detalhados a seguir. 
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4.3.1 Enunciado 1: Antes de estudar na cidade, a ge nte não pensa no 

futuro.  

Pôde-se chegar a este enunciado a partir da análise de falas produzidas pelas 

jovens rurais no que se refere às suas primeiras reflexões acerca do futuro. 

Sobre suas aspirações profissionais, elaboradas desde a infância, e sobre o 

que sua família pensava em relação a esse assunto, as jovens relataram: 

Raquel: Sempre eu falava Advocacia, né? Mas eu desisti... De uns dois anos 
pra cá, eu desisti.  

Pesquisadora: E o que os seus pais falavam? 

Raquel: Ah, meu pai pensa... Meu pai sempre fala, tipo assim, pra eu ser... 
continuar, né? Tipo assim, ser... Sei lá, continuar lá, lá em casa, tipo... Ele 
pensa em eu ser fazendeira, sabe? Sei lá, continuar. [...] Tipo assim, continuar 
e crescer, ter mais, sei lá, criações, aquele monte de coisa, [Trecho 
incompreensível] leite, sabe? Esse tipo de coisa. [...] Colocar tudo no meu 
nome. Ele pensa assim, sei lá, não sei... 

[...] 

Tatiane: [...] Quando eu era pequena... Todo mundo fala: professora, médica... 
Era sempre isso, mas [Trecho incompreensível] ser veterinária. Meu pai queria 
que eu fizesse Administração. Nada a ver comigo. É... Agora já a família por 
parte de pai queria que eu fosse polícia. [...] Ah, eu falava que iria ser 
professora. Medicina pra mim e Veterinária que não dá. Administração também 
nem pensar. [...] Meu pai mexia com negócio de gado, de carne, açougue, 
sabe? Mexia com um monte de coisa. Então, o que acontece? Ele quer que eu 
forme em Administração pra tipo, o que?... administrar tudo o que ele tem, 
dinheiro, essas coisas, sabe? 

[...] 

Lia: Ah, toda a vida a mãe mais o pai falava de polícia. 

Pesquisadora: E você adotou isso? Continua querendo? 

Lia: Aham, continuo, porque tipo assim... Por que não precisa ter muita 
Matemática, essas coisas assim eu não...  

[...] 

Pesquisadora: Mas assim, desde criança, o que seus pais direcionaram assim: 
“Ah, ela vai ser...” 

Sheyla: O que eu quiser! [Trecho incompreensível] Fala assim: “Olha, filha, não 
importa nada. O que importa é que você seja feliz. Pode ser o pior curso do 
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mundo que você tá fazendo, mas se você tá feliz eu vou te apoiar de qualquer 
jeito.” Eu: “Graças a Deus, né? Então, tá bom!” [Risos] 

(Trecho transcrito da gravação do terceiro grupo de discussão, agosto de 2009) 

Durante as entrevistas individuais, as jovens expuseram maiores detalhes 

sobre a opinião de seus familiares em relação as suas aspirações infantis:  

Lia: Ah, eu pensava que, tipo assim, queria ser professora. [...] Eu ficava lá em 
casa lá brincando de escolinha, né? Aí, tipo, eu até gostava de estudar, mas 
agora não sou fã de estudo, não. [...] Quando eu tava na oitava série [Risos] eu 
queria ser jogadora de vôlei. Só que eu falei “Ah, esse trem não tem futuro não, 
porque nem sei por onde começa”. Aí eu falei “Não, não vou ser não.” – Porque 
eu gosto de jogar vôlei bastante – Aí agora é policial, né? Cismei: policial... 

Pesquisadora: E o que seu pai e sua mãe falavam quando você queria ser 
professora? 

Lia: Ah, meus pais não falavam nada não, porque eu era pequenininha, eu era 
mais nova. Aí depois, jogadora de vôlei, o pai gostou assim da idéia, mas a 
mãe falava assim: “Fica esperta, menina! Jogadora de vôlei?” [Risonha] [...] Ela 
também achava que não tinha por onde começar. Aí, eu falei: “Ah, deixa esse 
trem de lado”. Aí, agora, policial os dois tá concordando. A mãe falou: “Oh, 
quero ver uma de vocês três aí andando armada!” [Risonha] Armada, assim, 
policial, né? 

(Trecho transcrito da gravação da entrevista final com Lia, outubro de 2009) 

Sheyla: Oh, quando eu era criança, eu sempre pensava em professora. Aí 
meus pais que falavam: “Não, professora é muito ruim, tal, não sei o quê que 
tem...”. Aí eu falava: “Ah, então, eu vou ser veterinária!”. Mas aí falavam: “Não, 
veterinária é muito ruim, que mexe com animal, não sei o quê que tem, você 
não tem estômago pra... participar, ver, arrumar os negócio lá e tal...” Aí, mas 
só que assim: eu pensava, pensava, mas eu pensava aquilo assim, eu não 
pensava mesmo: “Eu quero ser isso, pronto e acabou!”. Não, não pensava 
assim que eu ia... [...] Eu acho que eu não, nunca tive assim um sonho assim 
pra começar não... Depois assim que, quando eu comecei a estudar, que eu 
comecei ver que eu gostava mesmo de estudar, tal, aí que eu pensei em 
formar em alguma coisa, mas eu não sei não. 

(Trecho transcrito da gravação da entrevista final com Sheyla, outubro de 2009) 

Tatiane: Bom, quando eu era criança, todo mundo queria ser professora, né? 
Então, eu queria ser professora também ou médica. [...] Minha família sempre 
também me influenciou a querer que eu fizesse Medicina ou Polícia Feminina 
mesmo... Só que eu acho que, como eu não gosto das Exatas, não me sinto a 
vontade escolhendo essa profissão. [...] Isso é só coisa de avô mesmo, com 
minhas tias lá, assim, que ficam falando: “Ah, você podia ser! ‘Nó’, é muito 
legal.” Porque meus primos... tem um primo meu que acabou de formar, formou 
e agora já virou Tenente comandante já da Polícia lá no Rio [Rio de Janeiro]... 
Aí então, [Risos] eles querem, queriam que eu fosse também. [...] Eu prefiro 
mais essa área de cozinha [...] Meu pai disse assim... Bom, ele queria mais que 
eu estudasse Administração. [...] Aí parte da família pra lá queria que eu fosse 



140 

policial mesmo... Mas a maioria assim, como viu que eu gosto muito de 
cozinhar, que eu... As festas que tem em família, então, eu que organizo o 
cardápio, eu que faço os bolos, os negócios tudo pra festa. [...] Eles querem 
que eu faça alguns cursos que estavam tendo aqui na cidade – uns meses pra 
trás teve –, queriam que eu fizesse; fazer coisa pra fora também eles me 
influenciam a fazer isso.  

(Fala transcrita da gravação da entrevista final com Tatiane, outubro de 2009) 

Catarina: Ah, desde que eu comecei a estudar, eu queria ser professora, de 
Matemática de preferência. Até hoje assim não mudou não. Até hoje o meu 
sonho é ser... Apesar de não ser muito... não ganhar muito, essas coisas, mas 
é o que eu acho que eu gostaria de fazer. Só que Matemática eu já to meio que 
desistindo. É muito difícil, né? Aí queria outra profissão, pensei em Física, 
gosto. [...] O que eles [os pais] falavam realmente era ser professora... Até hoje 
ainda penso em ser. 

(Fala transcrita da gravação da entrevista final com Catarina, outubro de 2009) 

Raquel: Eu pensava em fazer, é... Direito, né? [...] Aí depois, ah sei lá, foi 
mudando, falei assim: “Ah não! Isso é difícil, será que eu vou conseguir?” Tal, 
não sei... Ah, mudei totalmente de idéia. Aí eu penso em ser professora de 
Ensino Religioso, tal. Aí depois eu penso assim: “Ah, sei lá, acho que não vou 
fazer isso, não...” Não sei.  [...] Aí eu queria tentar Direito também. Acho que eu 
não sei, né? Acho que nem vou tentar. Esse ano não. [...] Desde uns oito, 
nove... Na época eu pensava assim, aí eu até brincava com meu vô – ele já é 
falecido, né? –, até brincava com ele: “Eu vou ser uma advogada”. E ele assim: 
“Não, advogado não presta, não. Advogado só sabe mentir”. 

Pesquisadora: Mas seus pais apoiavam essa idéia? 

Raquel: Não, eles falam assim que é muito difícil, muito complicado, né? Mas 
eu que sei, sabe? Eles fica assim... Tudo assim que eu vou fazer, ou que eu 
quero fazer, eles fica assim: “Você vai dar conta? Você tem certeza? Você que 
sabe.” É tudo assim, sabe? Aquela coisa: não fala “Não” e também não fala 
“Sim”. É: “Você que sabe! Você que sabe!”. 

(Trecho transcrito da gravação da entrevista final com Raquel, outubro de 2009) 

Essas falas demonstram que a participação familiar no que diz respeito à 

elaboração dos planos das jovens investigadas se fez presente desde as suas 

primeiras aspirações profissionais, seja incentivando-as, seja direcionando-as 

para outras formas de pensar a questão.  

Chama atenção também o fato de que todas essas jovens relataram que 

aspiravam seguir a carreira docente, e algumas permanecem com esse projeto, 

mesmo estando cientes de que em nosso país, o professor tem se tornado um 

profissional cada vez mais desvalorizado. 
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Esse fato nos remete às argumentações de Yannoulas et al (2000) de que 

nossos desejos, expectativas e motivações são modelados por normas sociais 

de forma que, enquanto algumas opções educacionais ou profissionais se 

tornam impensáveis outras são fortemente orientadas. Nesse sentido, mesmo 

que as mulheres conheçam as limitações de remuneração e as condições de 

trabalho de profissões como Enfermagem ou Magistério, o custo interno de 

optar por essas profissões é relativamente inferior ao exigido para as mulheres 

que optam por serem juízas de futebol ou motoristas de ônibus e de táxi, por 

exemplo. 

Ao serem questionadas sobre quando começaram a pensar no futuro, as 

jovens relataram: 

Sheyla: Agora, eu não sei porque, mas... Vamos se dizer que aconteceu 
comigo, mas não é que aconteceu assim... Dos quatorze até os quinze é 
aquela dúvida, não sei por que, motivo, razão ou circunstância, não sei. Mas 
depois dos quinze, dezesseis, parece que a gente já tem uma noção de vida, 
não sei por que. Eu senti isso, entendeu? Parece assim, sei lá, uma noção: 
“Oh, eu não posso fazer isso. Eu tenho que fazer daquele jeito, porque daquele 
jeito dá mais certo.” 

(Fala transcrita da gravação do quinto grupo de discussão, setembro de 2009) 

Pesquisadora: Então, quando você começou a pensar no futuro? 

Sheyla: Hum, deixa eu ver... Quando eu vim pra aqui, pra Entre Rios. 

Pesquisadora: Na quinta série? 

Sheyla: É, isso! Eu acho que sim... 

Pesquisadora: E por quê? 

Sheyla: Às vezes me via assim como que eu tava fazendo as coisas sozinha, 
talvez. [...] De manhã eu acordava muito cedo, eles [os pais] me ajudavam, me 
chamavam, tudo... Mas eu sempre fui sozinha, é... sair de casa de noite, de 
manhã – porque é escuro ainda, né? –, fui sozinha pro ponto, ninguém me 
levou. Aí parece assim que eu comecei a me libertar, vamos se dizer assim. 

(Fala transcrita da gravação da entrevista final com Sheyla, outubro de 2009) 

Pesquisadora: E quando você começou a pensar no futuro? 

Raquel: Ah, desde assim, sei lá, desde que... Uns doze, onze, por aí, treze... Aí 
começa, sei lá, pensar em alguma coisa, tal. 
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Pesquisadora: Depois que você veio estudar aqui? 

Raquel: É. Eu estudo aqui desde... 

Pesquisadora: Desde os onze, né? 

Raquel: É. Os onze... É porque assim eu faço em dezembro, aniversário, né? E 
entrei assim um pouco atrasada. 

(Fala transcrita da gravação da entrevista final com Raquel, outubro de 2009) 

Tatiane: Ah, pensar assim no futuro, não sei, mas igual, tipo assim, a gente 
estudava lá e a gente veio pra cá, aí você começa a ver as coisas de outra 
maneira, com outros olhos, aí você começa a criar expectativas pra ver como é 
que vai ser, o que você pretende fazer. [...] Porque lá [na escola da 
comunidade rural], primeira a quarta [séries], tipo assim, mais zoeira, né? A 
gente tá criança ainda, começa a desenvolver depois assim. Aí quando eu vim 
pra cá, aí comecei a olhar – por causa que eu tinha que levantar muito cedo – o 
quê que as pessoas passavam quem queria estudar: levantar pra estudar pra 
ter alguma coisa. Aí foi que eu comecei a ter noção de como que era... 

(Fala transcrita da gravação da entrevista final com Tatiane, outubro de 2009) 

Pesquisadora: E você se lembra desde quando começou a pensar em futuro? 

Catarina: Ah... Sei lá, há pouquinho tempo, né? Uns quatorze anos, antes era 
muito nova. [...] Não pensava muito. Ah, sei lá. Não tinha [Trecho 
incompreensível] “O quê que vai ser o meu futuro?” Agora que a gente fica 
pensando, né? Ainda mais que tá chegando no fim aqui da escola, já tirar o 
terceiro ano [do Ensino Médio]. A gente começa a pensar no que vai acontecer 
ou não. Parar de estudar, tentar continuar... Isso quando a gente é mais nova a 
gente não pensa muito. Pelo menos eu não pensava. [...] Tinha aquela rotina 
só lá, pensamento só em... [Trecho incompreensível] Depois que a gente vem 
pra cá [pra estudar na cidade], a gente começa a pensar noutras 
possibilidades. [...] Mudar, largar lá. É o que eu penso. 

Pesquisadora: Então, seu pensamento de querer sair de lá começou desde 
quando você passou a frequentar a escola aqui? 

Catarina: Foi. Quando eu era pititica lá, estudando lá, não. [Trecho 
incompreensível] “‘Nó’, morar aqui [na zona rural] até morrer!”. 

(Fala transcrita da gravação da entrevista final com Catarina, outubro de 2009) 

Analisando as falas acima, pode-se dizer que as jovens associam a frequência 

à escola na cidade ao início de suas reflexões acerca do futuro. E algumas 

delas destacaram que essa nova experiência lhes permitiu conhecer e almejar 

outras condições de vida além daquelas que vivenciam no meio rural. Nesse 

ponto, pode-se referir às considerações de Carneiro (2005) de que os jovens 

rurais não são apenas membros no trabalho familiar, uma vez que o acesso à 
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tecnologia e à escolarização na cidade possibilita a sua participação 

sociocultural em outros domínios sociais, sendo que eles passam a lançar para 

a cidade suas perspectivas de futuro. 

Em síntese, as jovens enunciaram que, desde a infância, formulavam 

aspirações profissionais, mas suas reflexões acerca de seu futuro e de suas 

possibilidades de vida remontam ao início de sua frequência à escola na sede 

do município. 

4.3.2 Enunciado 2: Estudar, trabalhar, ganhar dinhe iro e só depois casar! 

Pôde-se chegar a este enunciado a partir da análise de falas produzidas pelas 

jovens rurais sobre seus planos para o futuro no que se refere aos estudos, ao 

trabalho e ao casamento. 

Enfatizando a importância da educação escolarizada para a sua formação 

pessoal e profissional, elas afirmaram: 

Sheyla: A única coisa no mundo que ninguém rouba da gente é o 
conhecimento, né? É o aprendizado, é o estudo, é o que a gente sabe fazer, o 
que a gente mais sabe fazer... ninguém rouba da gente. [...] Por conta que, 
com educação a gente vai longe, né? Com, é... com educação, com 
inteligência, com raciocínio, com... 

(Fala transcrita da gravação da última entrevista com Sheyla, outubro de 2009) 

Tatiane: Bom, a educação tá contando muito, né? [...] Olha, estudar garante 
talvez o futuro da pessoa, né? Porque, é... ultimamente pra você escolher 
alguma coisa você tá tendo que ter estudo. Só o segundo ano ou até a oitava 
série não tá sendo... só, não tá sendo suficiente pra isso. Aí, eu acho que conta 
muito a educação, ‘nó’! Tem que ter muita... Ajuda muito, facilita muita coisa. 

(Fala transcrita da gravação da última entrevista com Tatiane, outubro de 2009) 

Catarina: Ah, não sei. Sei lá, acho que todo mundo quer é uma profissão. Ter 
um futuro melhor, sei lá. [...] É, porque sem educação acho que não tem nada, 
né? Você não tem emprego, não tem... um emprego bom, né? [...] Trabalhar 
pouco e ganhar muito. [...] Trabalhar pouco. Tem muita gente aí que tem uma 
profissão tão boa! De ficar só sentadinha, assim... [Trecho incompreensível]. 
Ah não sei... 

Pesquisadora: Você está falando de um trabalho que não seja braçal?  

Catarina: É. 
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Pesquisadora: Um trabalho que exija mais a mente é melhor do que um 
trabalho... 

Catarina: Braçal. Isso aí. 

(Trecho transcrito da gravação da última entrevista com Catarina, outubro de 2009) 

Destacando que a escolarização pode mudar o futuro das pessoas no sentido 

de favorecer a conquista de seus objetivos, incluindo bons empregos e boas 

condições financeiras, as falas acima corroboram as observações de Silva 

(2008) de que, para os jovens rurais, a educação é bastante relevante, pois 

possibilita o acesso a outras ocupações profissionais diversas das praticadas 

no meio rural, sendo que a escola ocupa um lugar central na construção de 

seus projetos individuais. 

Nesse ponto, é interessante nos reportarmos aos relatos das jovens sobre os 

incentivos dos seus pais ou familiares em relação aos estudos:  

Raquel: [...] Meu pai não gosta de a gente estudar. Ele acha que é bobeira, não 
sei [Trecho incompreensível]. Aí, tipo assim, ele fala: “Eu não tive que estudar”. 

[...] 

Lia: A minha mãe ela fala pra gente não parar de estudar, fala que quer ver nós 
– porque eu tenho mais duas irmãs –, quer ver nós assim bem de vida, 
estudada. 

[...] 

Tatiane: A gente tá aqui na escola... [Trecho incompreensível] Os pais ficam 
incentivando a estudar. [...] Eles quer que a gente seja alguém, mais do que 
eles já foram, pra que não tenha decisões tão igual eles assim. [...] Eles falam 
pra gente, pra não pegar o exemplo... 

Raquel: [...] Vejo o exemplo da minha prima. [...] Eu tava na quinta série e ela 
tava no primeiro ano [Trecho incompreensível]. E agora tá fazendo Letras, tal. 
Aí tipo fala: “Ah, não para de estudar, não”. Fala um tanto de coisa... Aí tipo 
incentiva, né? 

(Trecho transcrito da gravação do primeiro grupo de discussão, junho de 2009) 

Raquel: [...] É muito difícil de pegar caderno pra estudar. [...] Fico com 
preguiça. [...] Também, é... Ah, tipo, eles [os pais] não me incentivam também... 
Tipo: “Ah deixa pra lá, não mexe com isso não.” 

[...] 
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Tatiane: A minha mãe pega no meu pé, com meu pai, se eu não estudar e 
repetir um ano... Nosso Deus, eles piram a cabeça! [Risos] Por que, tipo assim, 
estudaram até a quarta, aí ficam incentivando: “O que eu não tive, eu quero 
que vocês tenham!” Entendeu? Ficam incentivando a gente a estudar. 

Catarina: Meus pais também incentivam. 

(Trecho transcrito da gravação do segundo grupo de discussão, junho de 2009) 

Em suas falas, as jovens afirmaram que são bastante incentivadas pelos pais 

ou familiares para que prossigam estudando e conquistem melhores condições 

de vida. E mesmo Raquel, que afirmou que seus pais não a motivam para que 

ela se dedique aos estudos, sente-se incentivada pela prima.  

Relacionando esses relatos com os resultados encontrados por Pinto et al 

(2006), em pesquisa nacional sobre a escola pública na opinião dos pais, pode-

se dizer que as famílias dessas jovens correspondem à família brasileira cujos 

filhos frequentam a escola pública, no que se refere à valorização da escola 

como “ponte” para um futuro melhor do aluno, em comparação com as 

condições atuais de vida da maioria dos pais ou responsáveis.  

São famílias cujos integrantes possuem baixos níveis de instrução e de renda e 

que depositam na educação de seus filhos a esperança de ascensão social e 

de alcançar um padrão sustentável de vida. Dessa maneira, os sentidos que as 

jovens entrevistadas dão à sua escolarização diferem dos sentidos que seus 

pais deram à sua própria escolarização, marcando a busca por deslocamentos 

de ordem social.  

Discutindo sobre seus projetos de vida, as jovens enfatizaram a questão do 

prosseguimento com os estudos para além do Ensino Médio e sua relação com 

a conquista de trabalho e independência financeira: 

Sheyla: [...] Tô estudando até hoje e quero, se Deus quiser, continuar 
estudando até o terceiro [Terceiro ano do Ensino Médio]. Formar [Risos], é... 
fazer talvez faculdade: Pedagogia... Eu falo, comecei a falar em Bioquímica, 
depois Veterinária, agora já é Pedagogia... Ainda não sei o quê que é não, só 
sei que eu vou continuar estudando, vou formar em alguma coisa. Se eu casar, 
sei lá, pretendo não ter filhos [Risos], até eu acabar de estudar, mas se tiver, 
depois continuo estudando, né? Não importo não. [...] Pretendo continuar... 
Acho que sim... Ter assim um futuro melhor, sei lá, ter uma profissão. 
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Tatiane: [...] É, pretendo continuar estudando, me formar no terceiro [concluir o 
Ensino Médio] e meu pai já falou que, se eu tiver certeza de continuar 
estudando mesmo, vou fazer a faculdade que pretendo fazer... Formar. [Risos] 
Sinto muito, mas vou continuar estudando. Pretendo formar primeiro pra ter 
meu, minha profissão, tudo meu primeiro pra depois pensar em casar, ter filho, 
essas coisas assim... Ter minha vida primeiro, pra depois pensar dividir com 
alguém. [...] Não pretendo casar tão cedo! [Risos] 

(Trecho transcrito da gravação do segundo grupo de discussão, agosto de 2009) 

Sheyla: O meu pai antes de conhecer minha mãe ele queria ser padre, quando 
ele era pequeno. Queria ser padre de todo jeito. Aí casou, não teve jeito. Agora 
eu fico falando com ele pra ele ser diácono. Só que ele fala: “Ah, mas não 
tenho estudo...”. [...] O estudo, o ensino é a única coisa de valor que a gente 
aprende e tem só pra gente. 

Raquel: [...] Cada um vai fazer o que quiser, né? Um pode esquecer ali, acabou 
e pronto, não usou o estudo; outro pode dar certo na vida; outro pode até 
aproveitar aquilo pra ser um professor, né? Depende de cada um... 

Catarina: [...] Pra quem quer ter um futuro melhor, tem que estudar. 

[...] 

Sheyla: Um emprego melhor, talvez. 

[...] 

Raquel: Tem gente que faz o primeiro ano, segundo ano, terceiro ano [do 
Ensino Médio] e não faz nada... Sei lá, vai lá e casa, pronto, vai montar família. 
E o quê que adiantou? 

Lia: Igual minha tia fez curso, formou em professora [Trecho incompreensível].  
Minha tia era professora, casou e largou... 

Sheyla: Oh, se eu tiver uma profissão... Assim, que seja professora, sei lá, 
trabalhar em farmácia, qualquer coisa, se eu tiver filho eu não vou largar não 
[Risos]. Eu vou ter meus filhos, vou fazer meu serviço e vou sair de casa. E 
outra coisa assim: marido não vai me segurar, não! [Risos] Se eu casar, marido 
não vai me segurar, não!  [Risos] Marido não vai me segurar não, eu vou fazer 
o que eu quiser. Agora, ele que se vire. [Risos] 

Tatiane: Eu falei: “Eu quero conseguir meu dinheiro primeiro pra depois pensar 
em casar”. Porque aí eu quero ter o meu primeiro... Porque, tipo assim, não 
depender, porque é muito ruim. Claro que eu quero compartilhar com alguém, 
mas eu quero ter a minha, minha vida... E, tipo assim: “Vamos dividir?” [Trecho 
incompreensível] Daí você já tem o seu pra se garantir... 

Raquel: A mãe depende do pai pra tudo... [Trecho incompreensível] Aí, tipo 
assim, eles não brigam e nada, mas tipo: “Preciso disso...” Tem que pedir a ele. 
“Preciso daquilo...” Tem que pedir... Isso o tempo inteiro, cansa. [...] A gente 
percebe e... Nossa! Eu vou passar por isso? A gente vê, né? [Trecho 
incompreensível] Tem que ter, né? 
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[...] 

Tatiane: [...] Dinheiro da gente. 

(Trecho transcrito da gravação do primeiro grupo de discussão, junho de 2009) 

Em suas falas, as jovens demonstram que as experiências de seus pais, 

familiares ou outras pessoas conhecidas influenciam nas suas próprias 

trajetórias e aspirações escolares e profissionais no sentido da busca por 

melhores condições de vida e do “adiamento” do casamento.  

Ao afirmarem que não pretendem depender de seus maridos, nem se submeter 

a eles, elas estruturam seus projetos de vida em torno da busca por autonomia 

e independência, o que se encontra relacionado com a negação das relações 

de submissão e inferiorização da mulher perante o homem que marcaram suas 

mães e as gerações anteriores (PIMENTA, 2007). 

Quando questionadas sobre seus planos em relação a casamento e 

constituição de família, assim elas se expressam: 

Pesquisadora: E casar? 

Catarina: Penso. 

Pesquisadora: E quando seria?  

Catarina: Ah, eu vivo falando que eu vou casar com vinte e cinco anos só. Vivo 
falando que mais nova eu não caso não. [...] A gente fala isso, mas pode mudar 
muita coisa nos pensamentos. Mas eu não queria casar cedo, não. 

Pesquisadora: Por que? 

Catarina: Ah, igual, minha mãe casou muito cedo e não aproveitou nada da 
vida. Ela casou com dezesseis ou dezessete. Aí ela vive falando também pra 
eu não casar cedo, que tem muito tempo. [...] Tipo assim, se eu for estudar, ter 
um marido, essas coisas, pode atrapalhar um pouco. [...] Quero estudar 
primeiro, se eu conseguir, pra depois casar. 

[...]  

Pesquisadora: O que você acha de quem escolheu marido ao invés de 
profissão?  

Catarina: Não sei, às vezes gosta demais também, né? Mas, não sei, concordo 
não. Devia ter pensando na sua profissão primeiro pra depois pensar em casar, 
ter família. 
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(Trecho transcrito da gravação da última entrevista com Catarina, outubro de 2009) 

Pesquisadora: E as meninas da sua idade lá da sua comunidade? O que a 
maioria faz? 

Raquel: Tudo casada. Com um, dois filhos já... 

Pesquisadora: É? E você não quer isso? 

Raquel: Eu não! Não quero não. Ah, não quero mesmo de jeito nenhum... 
[Risos] [...] Sei lá, agora não! 

Pesquisadora: E seria quando? 

Raquel: Ah sei lá, daqui uns cinco, seis anos. Quem sabe? Agora, agora, não! 
Igual a elas assim... E a maioria, assim, casou grávida, né? Aí teve que casar... 
Ah, sei lá, acho que agora não. 

[...] 

Pesquisadora: E, depois que você estiver casada, se o seu marido não quiser 
que você trabalhe? 

Raquel: Acho... [Risos] Ah, vamos ver, né? Aí vamos conversar tudo isso, né? 

Pesquisadora: E, se ele tiver dinheiro o suficiente? 

Raquel: Ai meu Deus! [Risos] Ah, não sei, ai não... Não, acho que não. Acho 
que não. Depender de dinheiro de marido, né? [Risos]. Acho que não. 

[...]  

Pesquisadora: E, se você tiver filhos? 

Raquel: Ai, nossa! Eu não penso... Porque eu não penso em ter filho tão cedo, 
não. [...] Não me vejo mãe, sei lá, ainda né? Sei lá, não me vejo assim mãe. 
Não sei como que eu vou ser, porque eu não tenho paciência. [...] Não sei 
como que eu vou fazer, não sei se vou tratar bem... 

(Trecho transcrito da gravação da última entrevista com Raquel, outubro de 2009) 

Pesquisadora: E casar? 

Lia: Casar não sei não! [Risos] Mas policial eu tô querendo...  

Pesquisadora: Casar não sabe, não? 

Lia: Hum-hum. [Balançando a cabeça negativamente] Nossa Senhora! 

Pesquisadora: Não pensa tão cedo? 

Lia: Hum-hum. [Balançando a cabeça negativamente] 
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Pesquisadora: Sua mãe casou nova? 

Lia: A mãe casou com... dezoito... É, dezoito. 

Pesquisadora: E você não pensa em fazer como ela? 

Lia: Não.  

Pesquisadora: Por que? 

Lia: Nossa Senhora! Desperdiçar... ‘Nó’, desperdiçar a vida inteira. Igual a 
minha prima. A minha prima tá, ‘nó’, tá com a vida feita aí solteira! Ela 
aproveita, ‘nó’, demais! 

(Trecho transcrito da gravação da última entrevista com Lia, outubro de 2009) 

Sheyla: Eu quero Deus meu guia, saúde, felicidade e rica! Quatro coisas na 
minha vida, se Deus quiser e vou conseguir! [...] Se eu conseguir a felicidade, 
saúde, Deus... Deus, saúde e felicidade, é lógico que eu vou tentar e eu vou 
lutar pra ser rica. [...] Se eu tiver casada ou um negócio assim, aí vai ter um... 
nós dois lá vai trabalhar e ficar rico e depois faz filho, tal... [Risos] [...] Se ficar 
grávida antes, ficou. E tá bom, sem condições e tal... Mas, assim, se puder ser 
depois um pouquinho, é melhor. 

(Fala transcrita da gravação da última entrevista com Sheyla, outubro de 2009) 

Pesquisadora: E casar? 

Tatiane: Nem tão cedo! [Risos] [...] Igual eu já falei, eu pretendo ter uma 
profissão primeiro, ter minhas coisas tudo primeiro, pra depois pensar em 
casar. Eu acho, eu quero isso. [...] Depois que eu tiver um negócio concreto, ter 
as minhas coisas, casar, ter filho... 

[...] 

Pesquisadora: E, quando você casar e ter filho, você vai parar de trabalhar? Ou 
você vai... 

Tatiane: Não! Pretendo continuar trabalhando. [...] Dividir meu tempo pra as 
duas coisas. 

(Trecho transcrito da gravação da última entrevista com Tatiane, outubro de 2009) 

Todas, em algum momento de seus relatos, associaram o casamento a 

restrições em relação à vida, sendo que algumas delas utilizaram a vida das 

mães como exemplo para justificarem sua escolha de protelar o casamento. 

Em suas falas, a questão dos estudos, do trabalho e do dinheiro também voltou 

a aparecer como prioridade na vida dessas jovens, que preferem deixar o 

casamento para o segundo plano. 
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Nesse sentido, pode-se referir a Stropasolas (2004) que argumenta que o 

significado do casamento para as jovens rurais pode remeter à dependência e 

subordinação, o que repercute na construção de seus projetos de vida, uma 

vez que elas tendem a repensar a união conjugal e a formular projetos 

relacionados ao estudo e à migração para a cidade. 

Visando a conquista de independência financeira por meio de uma boa 

colocação profissional, as jovens entrevistadas, ainda que construam projetos 

de constituírem uma família no futuro, colocam a maternidade bem adiante em 

seus planos. Esses relatos corroboram a tendência atual, conforme indicam os 

dados disponibilizados pelo IBGE (2009), de que as mulheres brasileiras estão 

exercendo a maternidade cada vez mais tarde, sendo que o número de filhos 

por mulher tem declinado progressivamente, inclusive no meio rural. 

Em suma, as jovens enunciaram que, para obter um futuro com melhores 

condições de vida, devem primeiramente se dedicar aos estudos e ao trabalho, 

alcançando estabilidade financeira e, somente depois, se casar e constituir 

uma família. 

4.3.3 Enunciado 3:  Futuro? Não sei. Talvez estudar , trabalhar na cidade e 

não ser dona de casa. 

Pôde-se chegar a este enunciado a partir da análise de falas produzidas pelas 

jovens rurais sobre seus planos para o futuro no que se refere ao 

prosseguimento com os estudos para além do Ensino Médio e às suas 

aspirações profissionais. 

Quando questionadas em relação ao vestibular e à possibilidade de 

frequentarem Curso Superior, as jovens afirmaram: 

Tatiane: [...] Vestibular tem que ter muita garra pra você passar no Vestibular... 
Se não for mais esperto, mais inteligente lá... É igual, igual o Robson [o 
professor] mesmo sempre fala com a gente: “Pode ser colega seu, mas você 
tem que tentar ser melhor que seu melhor amigo lá, porque ele pode te passar 
e pegar sua vaga e você não vai junto com ele”. Então, é bem complicado. [...] 
Tem que ser muito inteligente mesmo, ter muita facilidade no estudo mesmo 
pra passar, eu acho, no vestibular. Tem que ter notas bem altas. 

[...] 
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Tatiane: É... acho que vou optar mais pro técnico do que pra faculdade mesmo. 
[...] Eu queria fazer faculdade. Meu pai falou que é pra eu fazer faculdade. 
Acho muito difícil fazer faculdade, porque você tem que ter muita certeza do 
que você quer. ‘Nó’, você tá empolgada com uma coisa e chega lá no meio: 
“Não, não é isso que eu quero...”. Não sei, sei lá... Pra fazer uma faculdade eu 
quero tá bem com certeza. [...] Uma coisa que eu goste mesmo. Eu quero fazer 
uma coisa que eu goste! 

(Trecho transcrito da gravação da última entrevista com Tatiane, outubro de 2009) 

Pesquisadora: E quando que você começou a ter informação sobre vestibular? 

Raquel: Ah, foi mesmo esse ano mesmo. [...] Sei bem assim, sei lá, muito 
pouco... Ah, nem procurei saber se tem alguma coisa específica pra Ensino 
Religioso, nem procurei saber ainda. Assim, nem olhei ainda, tal, se tem, nem 
sei se tem. 

[...]  

Pesquisadora: Então, nesse fim de ano você não vai tentar nada? 

Raquel: Não, nada. [...] Eu queria tentar Direito também. Acho que... eu não 
sei, né? Acho que nem vou tentar. Esse ano não. 

(Trecho transcrito da gravação da última entrevista com Raquel, outubro de 2009) 

Sheyla: [...] Eu mesmo que me interessei, sabe? 

Pesquisadora: Você mesma que procurou saber sobre vestibular? 

Sheyla: Assim, pesquisar, eu já pesquisei preços essas coisas. Foi fazendo... 
Sempre quando tava chegando assim na sétima, oitava [séries do Ensino 
Fundamental] que já tava quase tirando a oitava que já podia fazer aquele, é, 
seriado. [...] Vestibular Seriado, que começa no começo do primeiro ano [do 
Ensino Médio], tal... Aí eu já comecei assim querendo: “Quem sabe eu 
conseguia? Não sei o quê que tem...” Aí eu fui pesquisar... Ah, eu sempre quis 
assim, mas eu não sei se eu vou conseguir não, sabe? Fico assim meio com 
um pé atrás... Sei não... [Silêncio] [...] Às vezes por conta que, às vezes, no 
momento eu não vou tá com condições. Ou então, eu vou ter condições e não 
vou ter tempo. Ah, não sei. [...] Também, eu não sei se eu vou começar a ir no 
serviço... 

Pesquisadora: Então, você não sabe se vai sair do Ensino Médio e já tentar 
vestibular? 

Sheyla: Isso! Eu não sei, não. Ou então eu esperar mais um tempo... Mas eu 
não queria esperar muito tempo, não. Como se diz, a minha mente tá aberta, 
né? Depois ela fecha [Risos]. Não, é lógico que ela não vai fechar, tal, mas 
assim é mais difícil depois que a gente tá... lembrar, voltar a estudar... Eu acho 
mais difícil.  

(Trecho transcrito da gravação da última entrevista com Sheyla, outubro de 2009) 
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Pesquisadora: E sobre vestibular? Você não pensa? 

Lia: Hum-hum [Balançando a cabeça negativamente]. [...] Nem, Nossa 
Senhora, credo! [...] Eu quero arrumar um emprego, porque policial, né?... só lá 
na... nesses negócio, nem precisa de Matemática. Ah, nem precisa de Biologia. 
Eu quero uma coisa assim que não precise de muito estudo. [...] Desde 
pequena que eu não sou muito fã desse negócio de vestibular... 

(Trecho transcrito da gravação da última entrevista com Lia, outubro de 2009) 

Pesquisadora: Quando você começou a saber que existe vestibular? Que 
precisa fazer vestibular? 

Catarina: Que eu fiquei sabendo, acho que tipo assim na quinta série, só que 
nunca procurei nem saber, não. Agora que eu to querendo me informar mais, 
principalmente esse ano. Ano passado mesmo eu já não ligava muito não; só 
pensava tipo assim: a gente não consegue fácil também não.  

Pesquisadora: E agora seu pensamento mudou? Você já viu muitas pessoas 
conseguindo? 

Catarina: Aham. Tenho um primo que conseguiu.  

Pesquisadora: Ele faz que curso? 

Catarina: Física. [...] Só que eu não sei se eu consigo [Trecho incompreensível] 
conciliar, ganhar bolsa. [Trecho incompreensível] Aí não sei...  

[...] 

Pesquisadora: E se não der pra você entrar na faculdade logo que sair do 
Ensino Médio, você pretende fazer um curso técnico, como o seu irmão está 
fazendo? 

Catarina: Aham. O problema é que aqui não tem curso nenhum quase. [...] Que 
me interessa, não. 

(Trecho transcrito da gravação da última entrevista com Catarina, outubro de 2009) 

A partir de suas falas, nota-se que as jovens visualizam o vestibular e o Curso 

Superior como possibilidades, de alguma forma, distantes de suas realidades. 

Enquanto algumas enfatizam que sempre ouviram que é muito difícil obter 

aprovação num vestibular, outras nem procuram informações sobre o assunto. 

E, mesmo Sheyla, que sempre se informou sobre vestibular, não sabe se terá 

condições de fazer uma faculdade. 

Esses relatos remetem às análises de Pimenta (2007) que afirma que os 

jovens concluintes do Ensino Médio da rede pública se percebem 
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despreparados para enfrentar o sistema de vestibulares para entrada nas 

universidades públicas e sem condições financeiras para cursar uma faculdade 

particular, sendo que a busca por conhecimentos técnicos se apresenta como 

uma opção mais plausível. 

Refletindo sobre seus planos para o futuro e as possibilidades de concretização 

desses projetos, as jovens declararam: 

Tatiane: Eu já falei que dona de casa eu não vou ser, eu não quero. Não... não 
sei. Pretendo ter minha casa e tudo, mas eu prefiro ter um negócio, uma 
profissão minha. Não quero ficar dentro de casa. Eu já falei isso. [...] Eu prefiro 
ter uma coisa minha, que eu consegui, sei lá, que eu construí mesmo... 
[Silêncio] 

Pesquisadora: Então, o que você mais deseja para o futuro?  

Tatiane: Bom, primeiro acabar de estudar aqui; fazer um curso; depois, se 
precisar, até fazer uma faculdade... E eu quero que principalmente nessa área 
de Gastronomia isso realize. Minha mãe falou que eu tenho tudo pra conseguir 
isso, basta eu querer. 

[...]  

Pesquisadora: Você acha que já está fazendo alguma coisa pra alcançar isso? 

Tatiane: É, eu acho! [...] Bom, eu procuro sempre olhar coisas novas em 
relação a isso: Gastronomia. É, sei lá, eu converso com muita gente que já teve 
isso, que já fez alguma coisa nessa área. E, gosto muito, fico muito tempo na 
cozinha, gosto de ficar muito tempo na cozinha. [...] Mas, eu também gosto 
também de sair pra, tipo assim, negócio de festa. Eu gosto de tá olhando como 
que a pessoa fez, sabe? Ter uma noção de como que ela faz pra ver o quê que 
eu posso tirar daquilo. Eu gosto de tá olhando. 

Pesquisadora: Mas que atitude, comportamento, pensamento ou decisão que 
você pode tomar para concretizar seus planos? 

Tatiane: Bom, eu acho que eu tenho que firmar nos meus estudos. Tenho que 
garantir aqui primeiro, minha formação aqui, porque eu vou depender disso lá 
fora. [...] Eu quero me formar até o terceiro ano [concluir o Ensino Médio] e ter 
uma... Sei lá, garantir pelo menos o terceiro ano, né? Que isso pode me ajudar 
a, sei lá, escolher alguma coisa também. [Silêncio] [...] Igual eu falei, se não der 
certo nessa área, eu quero ter o terceiro ano, que aí eu posso... Fica mais fácil 
de escolher uma outra coisa pra fazer. Quero... Vamos supor, um curso técnico 
mesmo, poderia ser, escolher em outra área então... 

(Trecho transcrito da gravação da última entrevista com Tatiane, outubro de 2009) 

Catarina: [...] Não sei se eu vou conseguir [ser professora], né? Mas vamos ver 
se eu tento, né? 
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 Pesquisadora: E você está pensando em dar aula por aqui mesmo? 

Catarina: É. [Trecho incompreensível] Mas eu já desisti de Matemática, já. 
[Trecho incompreensível] Gosto muito de Biologia também, me dou bem, só 
que eu não... Tenho meio que pavor de alguns bichos, então não dá certo não. 
Tô gostando muito depois que eu comecei o primeiro ano [do Ensino Médio] de 
Física. 

[...] 

Pesquisadora: E você acha que isso vai ser um desafio? 

Catarina: Ah, com certeza.  

Pesquisadora: O que você acha que pode fazer pra conseguir? 

Catarina: Estudar muito, prestar um vestibular, tentar... 

[...] 

Pesquisadora: E como que vai ser quando você terminar o Ensino Médio? 
Você vai continuar tendo que ajudar na sua família, tendo que estudar para o 
vestibular...? 

Catarina: [...] Não vou ter que levantar tão cedo pra vir pra cá... 

Pesquisadora: E então você vai ter um tempinho a mais em casa pra estudar? 

Catarina: Aham. Mais um tempinho. [...] Ah, estudar, né? Ter uma profissão, 
emprego...  

(Trecho transcrito da gravação da última entrevista com Catarina, outubro de 2009) 

Raquel: [...] O que eu gosto muito mesmo é mexer assim tipo com Igreja. Sabe 
essas coisas assim? Gosto muito, sei lá, de mexer com o povo, assim. 
Estressa muito, mas eu gosto muito, não sei por que. Aí eu to assim: “Gente o 
que eu posso arrumar, posso tá participando, que eu posso continuar fazendo 
isso?” 

[...]  

Pesquisadora: E o que você acha que pode fazer para realizar seus planos? 

Raquel: Ai, não sei viu? Eu... Não sei, ‘nó’... Ah, tipo assim, penso assim: o ano 
que vem, tal, mudar pra cá, né? Pra Entre Rios, mas depois falo: “Ah, não não 
quero mudar não. Não quero largar meus pais não. [Risos] Aí não sei, fica 
aquela coisa, sabe? [...] Aí eu penso assim, sei lá, ano que vem, sei lá... 
trabalhar, alguma coisa e eles me ajudarem a fazer alguma coisa. [Trecho 
incompreensível] Não sei, vamos ver, né? [...] Ah meu pai fala: “Não sai não, 
tal. Fica aqui mesmo.” Sei lá, ele fala: “Ah, monta um retiro igual o do seu 
irmão, junto com seu irmão, tal, e contrata um pra trabalhar com você, assim, 
trabalhar pra você, né? Porque... Tal, aí você toca, sei lá, põe no seu nome, 
tal”. Ah não sei. [...] Porque assim, sei lá, focando naquilo mesmo, tipo assim, 
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dá pra dar um lucro assim bom, né? Tem gente lá, assim, vizinho – porque a 
gente mexe com pouco: o máximo é quinze vacas, dezesseis, é pouco –, lá os 
vizinhos lá tira três mil, quatro mil por mês. Dá pra tirar, né? Mas aí meu pai... 
Eu: “Ah não pai, será? Nossa!”. ‘Nó’, eu desanimo. [...] Não nasci pra ser dona 
de casa de jeito nenhum, ‘nó’! [...] Comida, eu odeio fazer comida, mas eu faço, 
mas odeio, nossa! [...] Mas eu faço assim bastante coisa, mas não gosto não. 
[...] Ah, se a gente quer alguma coisa, a gente tem que batalhar por aquilo, né? 
Porque senão realmente a gente não consegue, né? [...] Tem que ter paciência 
um pouco, né? E, sei lá, e saber acreditar em si mesmo, né? 

(Trecho transcrito da gravação da última entrevista com Raquel, outubro de 2009) 

Lia: Ah, eu sempre falei em policial que eu quero ser. 

Pesquisadora: E o que você acha que precisa fazer para conseguir isso? 

Lia: Ah, tem que estudar bastante, tem que fazer o concurso. Vamos ver... 

Pesquisadora: E você já procurou saber algo sobre esses concursos? 

Lia: Não, eu tenho um primo que é policial, né?... e sempre fico perguntando 
pra ele como que é. Ele fica me explicando lá que tem que fazer um concurso, 
depois um treinamento de tiro, sei lá... 

[...] 

Pesquisadora: Mas você acha que vai conseguir terminar o Ensino Médio? 

Lia: Ah, acho que vou... 

Pesquisadora: E depois que você terminar os estudos, você pretende logo 
trabalhar como policial?  

Lia: É. 

Pesquisadora: É Polícia Civil que você quer tentar? Ou Polícia Militar? 

Lia: Ah, [Trecho incompreensível]. Pra mim, melhor Civil, né? 

[...] 

Pesquisadora: Você acha que é difícil? 

Lia: Ah, não sei. Eu acho que é, viu? Pelo que meu primo falou... 

Pesquisadora: E você teria condição de fazer algum curso, ou então estudar 
bastante pra poder tentar esse concurso? 

Lia: Teria, né? Acho que sim [Risos]. 

(Trecho transcrito da gravação da última entrevista com Lia, outubro de 2009) 
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Sheyla: Eu falo assim: “Oh, eu quero ter Deus como meu guia, saúde em 
segundo lugar, felicidade em terceiro e rica!”. Eu falo isso direto e reto, falo: 
“Oh, eu vou fazer isso!”. Aí a minha mãe fala, falou assim: “Se você colocar 
Deus em primeiro lugar, você vai conseguir”. Oh, e eu to tentando, e eu vou 
conseguir. [...] Você vai ver um dia aqui, daqui há uns, sei lá, uns quinze, vinte 
anos, eu vou tá, Aline, além daquilo e aquilo, pois é, eu vou tá numa casa boa, 
bem com a vida... Se Deus quiser! [...] Eu vou conseguir! [...] Saúde, feliz e 
Deus meu guia e ser rica! [Risos]. 

Pesquisadora: E, para você, o que significa ser rica? 

Sheyla: É, vamos se dizer assim, não preocupar com nada. Pede alguém pra 
fazer supermercado; pede alguém pra arrumar a casa... Ficar à toa; ver 
televisão; ficar brincando com meus filhos, se eu tiver um dia... Sei não, sabe? 
Assim, eu vou trabalhar, vou oh... Às vezes eu vou tá trabalhando, né? Às 
vezes assim meio horário, ganhando bem, uma advogada, um trem, alguma 
coisa assim, sabe, Aline? Eu fico assim meio doida... 

Pesquisadora: Seria ter um dinheiro que dê pra... 

Sheyla: Que dê pra sustentar e ter uma casa boa... [Trecho incompreensível] 
Ser feliz. Deus meu guia, saúde, felicidade e rica! Isso eu quero... 

Pesquisadora: E o que você acha que pode fazer para conseguir tudo isso? 
Quais os caminhos? 

Sheyla: Ser perseverante, lutar bastante. É... [Silêncio] ter força de vontade!? 
Caminhos? Talvez continuar estudando, lógico, arrumar um serviço, trabalho. 
Ah, acho que é isso... [Trecho incompreensível] Sei lá, ir tentando várias 
coisas: é um curso daqui, uma coisa dali. [...] Sempre buscando aperfeiçoar 
mais e vai indo. [...] Deus vai me ajudar que eu vou conseguir. E saúde pra eu 
conseguir ter força pra conseguir tudo. Depois, felicidade no trabalho, estudo, 
em qualquer lugar... Depois eu vou ficar rica, uai! [Risos] [...] Eu sempre 
consigo tudo com Deus sendo meu guia! É, é só! [Risos]. Eu acho que sim. [...] 
Eu penso muito nessa possibilidade. Consigo tudo tendo Deus em meu guia... 

(Trecho transcrito da gravação da última entrevista com Sheyla, outubro de 2009) 

Em seus relatos, as jovens enfatizam que pretendem estudar, “ter uma 

profissão”, e conseguir uma boa colocação no mercado de trabalho, no meio 

urbano, mostrando-se esperançosas de que conseguirão alcançar esses 

objetivos. Essa esperança pode estar relacionada com o fato de que a escola 

que frequentam é referência em âmbito regional, em função dos excelentes 

resultados obtidos nas avaliações oficiais, sendo que muitos de seus ex-alunos 

foram bem-sucedidos em vestibulares e concursos públicos, conforme foi 

explorado no item 3.1 do Capítulo III deste trabalho. 
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Uma análise mais atenta dessas falas demonstra, porém, que as jovens não 

construíram projetos de vida com planos definidos em relação ao futuro, que é 

visto por elas como algo distante. Suas reflexões se restringem a visualizar 

algumas possibilidades de vida futura e não abrangem os caminhos a serem 

trilhados para a realização de suas aspirações. Nesse sentido, pode-se referir 

às considerações de Pimenta (2007) de que os jovens concluintes do Ensino 

Médio, oferecido pelo Estado, geralmente não possuem um projeto de vida 

construído e se vêem perdidos e desorientados em relação ao futuro. 

De qualquer forma, as jovens estabelecem uma associação entre estudo e 

emprego, o que nos reporta às argumentações de Carneiro (2005) de que tal 

associação é generalizada entre a juventude rural, pois o estudo é visto como 

condição para “ser alguém na vida”, o que significa, em última instância, não 

ser agricultor. De fato, as análises realizadas no item 4.1.2 deste capítulo 

mostram que essas jovens entrevistadas não se identificam com as atividades 

laborais que praticam no meio rural, o que repercute em seus planos de migrar 

para a cidade, conforme pode ser verificado no trecho a seguir: 

Pesquisadora: Então, você deseja sair da zona rural, vir pra cidade, trabalhar... 

Catarina: [Trecho incompreensível] Dinheiro pra mim mesmo. Não ficar 
dependendo de pai e mãe. 

[...] 

Pesquisadora: E por que você acha que a cidade é melhor?  

Catarina: É... pessoas falam e também eu acho que é bem melhor. Não tem 
que trabalhar tanto. O serviço daqui, qualquer empreguinho que você arrumar é 
bem melhor do que lá. O trabalho de lá é super pesado. [Trecho 
incompreensível] Cansa muito. E aqui já é mais... mais fácil. Eu acho. Não sei... 

(Trecho transcrito da gravação da última entrevista com Tatiane, outubro de 2009) 

Corroborando os resultados encontrados por Queiroz (2009), as falas das 

jovens expressam uma tendência a “fugir dos trabalhos da roça”, que são 

caracterizados como atividade pesada e sacrificante, buscando melhores 

possibilidades de futuro na cidade. 
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Sabendo da importância de se alcançar graus elevados de escolaridade para 

obterem um “bom futuro”, elas se sentem impulsionadas a se dedicarem aos 

estudos, mas ao mesmo tempo se veem na obrigação de se inserirem no 

mercado de trabalho, visando o aumento da renda familiar e a melhoria de 

suas condições de vida no presente. Esse dilema fica explícito nos seguintes 

trechos: 

Pesquisadora: E entre estudar e trabalhar? Você acha que saindo do Ensino 
Médio você vai trabalhar primeiro? 

Tatiane: Ah, não sei. 

Pesquisadora: Ou você já vai tentar fazer um curso? 

Tatiane: Eu vou, acho que, tentar fazer um curso. [Silêncio] Eu acho. Vou direto 
pro curso já. Não sei. [...] Acho que eu posso trabalhar e estudar. É, igual 
assim, meu pai falou: “O tempo que eu puder, vamos dizer assim, aguentar, eu 
vou pagar o que você precisar pra estudar”. Então, nesse tempo que ele tiver 
me ajudando eu vou tá estudando e trabalhando, tipo assim pra retribuir ou pra 
guardar alguma coisa que eu vá precisar depois. Eu acho que eu vou fazer 
isso. [Silêncio] Vou tentar fazer as duas coisas. 

Pesquisadora: E você trabalharia em que? 

Tatiane: Não faço a mínima idéia, Aline. 

Pesquisadora: Qualquer emprego que surgir e der pra você...? 

Tatiane: É. Que eu pudesse no horário, assim que batesse com o horário assim 
que eu for fazer esse curso, trabalhar, eu acho que eu pegaria qualquer coisa. 

(Trecho transcrito da gravação da última entrevista com Tatiane, outubro de 2009) 

Pesquisadora: Hum, você já fica pensando nos obstáculos que podem ter pela 
frente? 

Sheyla: Isso! É igualzinho a gente querer trabalhar aqui em Entre Rios – 
porque nesse meio tempo eu to querendo vir, ver se eu venho pra cá, ao 
menos nas férias, né? Trabalhar, tal, mas só que aí eu falo: “Eu quero...”, 
porque, aí como diz o meu pai: “Querer é uma coisa, conseguir é outra”. Eu já, 
tipo assim, eu já consegui, vamos se dizer, só que eu não tenho nem é lugar de 
ficar... Aí eu já tenho que mudar pra cá, aí eu já tinha que vir com a minha 
prima, porque minha prima trabalha também aqui, só que ela fica na casa da 
patroa e ela não tá querendo isso. Aí nós tinha que arrumar um lugar pra nós 
duas ficar que nós já combinou, tal, tal. Mas só que aí teve a vaga de trabalho 
e eu até hoje não arrumei um lugar pra nós ficar; tive que dispensar e to 
naquelas assim, não sei. Aí meu pai tá assim: “Não, Sheyla, calma! Se você 
conseguir, você vai conseguir de novo. Você vai conseguir uma outra coisa, tal, 
mas por enquanto continua estudando... 
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[...]  

Pesquisadora: Então você acha que se não precisar trabalhar pra estudar é 
melhor? 

Sheyla: É melhor! Mas aí a gente pensa: “Oh, mas eu queria comprar aquela 
blusa... Uh, mas eu queria comprar aquele sapato... Mas eu não tenho dinheiro. 
Eu vou pedir meu pai? Não, eu não vou pedir meu pai”. Aí eu fico... Eu sou 
muito, vamos se dizer, independente, sabe? Eu gosto do meu dinheiro, eu 
gosto das minhas coisas... Eu gosto de lutar pra conseguir! [...] E assim, e eu 
queria... Olha pra você ver – eu não sei se eu vou conseguir – eu queria um, 
um serviço que não fosse muito movimentado, que até mesmo no serviço dava 
pra estudar, entendeu? [Risonha] E eu já falei isso com várias pessoas. [...] E 
eu queria assim, sabe? Se eu pudesse, se eu conseguisse, eu ia aprofundar no 
estudo mesmo. É eu acho que eu consigo, mas eu to falando assim, sabe? Aí 
eu teria um dinheiro e um estudo alto... 

(Trecho transcrito da gravação da última entrevista com Sheyla, outubro de 2009) 

Pesquisadora: Então, você pensa em terminar o Ensino Médio e começar a 
trabalhar e estudar? 

Raquel: É, fazer alguma coisa. Porque todos assim que, tipo assim, de lá 
mesmo [do Povoado do Montijo] que começa a estudar, tal, mesmo no 
segundo ano, primeiro ano [do Ensino Médio] já muda pra cá, sabe? Uma coisa 
assim engraçada, tal é que... Aí todo mundo “Uai, Raquel, você ainda não foi?” 
Porque é uma coisa assim: vai pro segundo ano, já começa, muda pra cá, 
começa a trabalhar pra juntar um dinheirinho pra depois fazer alguma coisa, 
né? Eles brincam comigo, falam: “Você ainda não foi? Tal... Não, porque você 
pode, tal...” Não é verdade, né? Não é assim que pode, né? Igual meu pai fala: 
“Você quer seguir uma coisa, segue, mas você sabe que a gente vai ajudar 
com apoio, tal. Você quer fazer, você faz, mas você sabe o financeiro 
infelizmente, né? Assim pode ajudar um pouquinho, né? Mas, não é tudo, né? 
Não adianta, né? [...] Porque é um... é um salário e meio, mais ou menos, não 
dá, né? Os trem tudo, sei lá, não dá, quatro pessoas... 

Pesquisadora: Então você quer sair da zona rural, mas não sabe se vai 
conseguir? 

Raquel: É, isso. Não sei, aquela coisa, parece que quer, não quer... Por mim eu 
acho que saía pra trabalhar. [...] Eu queria ter um dinheiro, tal e coisa... E eu 
acho que assim é um peso também, porque meu irmão faz pra ele, não pede a 
meu pai, nem nada. Aí eu fico pedindo. Ah, eu acho que... Sei lá, eu acho 
errado, né? [...] Queria ter a minha, sei lá, minhas coisas, tal, meu dinheiro. [...] 
Aí vai: eu venho pra cá, tal; aí tenho que alugar casa. [...] Aí tem que ver tudo 
isso, né? Um monte de coisa. [...] Vou ver... Talvez eu fico por lá mesmo e não 
faço nada. Sei lá... [Risos] [...] Sei lá, eu ainda to nova tal... Acho que, sei lá...  

(Trecho transcrito da gravação da última entrevista com Raquel, outubro de 2009) 

Essas falas indicam que, embora estejam cientes das dificuldades que 

enfrentarão para concretizar seus planos, num futuro ideal, as jovens se 

projetam estudando e trabalhando na cidade, o que demonstra que a escola e 
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o mundo do trabalho são requeridos e vistos como espaços de formação e 

ascensão econômico-social, demandando investimentos nos estudos com 

vistas à preparação para um emprego na cidade, conforme observou Brumer 

(2007).  

Pode-se analisar as falas das jovens a partir das considerações de Weisheimer 

(2006) de que as jovens mulheres rurais valorizam o trabalho externo à 

unidade de produção familiar, pois o trabalho agrícola não é visto por elas 

como capaz de lhes conferir possibilidades de reconhecimento, emancipação e 

realização profissional. Assim, o mercado de trabalho não agrícola aparece 

como alternativa de inserção profissional, possibilitando a sua atuação num 

espaço fora da família e da autoridade do marido, pai ou irmão e permitindo, 

ainda, que elas mesmas passem a gerenciar os recursos obtidos com seu 

trabalho. 

Ao afirmarem que o avanço nos níveis de escolaridade é importante para a 

conquista de melhores condições de vida na cidade, as jovens não constroem 

uma associação entre estudos e vida rural. Como são porta-vozes das 

comunidades rurais em que vivem, pode-se dizer que as novas gerações não 

buscam adquirir um conhecimento que traga retorno para o meio rural, o que 

pode comprometer o desenvolvimento agropecuário da região. Esse fato pode 

ser entendido como constituído e constituinte do atual contexto econômico da 

produção agrícola em Entre Rios de Minas, conforme foi referido no item 3.1 do 

Capítulo III deste trabalho, uma vez que o investimento nas atividades 

agropecuárias em Entre Rios de Minas tem declinado, principalmente no que 

se refere aos pequenos produtores rurais e lavradores, como é o caso dos pais 

das jovens entrevistadas. 

Em síntese, elas declararam que pretendem se dedicar aos estudos e, se 

possível, frequentar um Curso Superior e que o mais importante para elas é 

conseguir se inserir no mercado de trabalho, no meio urbano, para 

conquistarem independência financeira, transcendendo a ocupação com os 

trabalhos domésticos e o cuidado do lar. 
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Os três enunciados descritos acima pertencem à mesma formação discursiva e 

constituem um discurso construído com base em elementos que compõem o 

contexto sócio-histórico e cultural dessas jovens, sendo que as experiências e 

discursos de seus familiares se tornam referência para a construção de seus 

planos para o futuro.  

A análise arqueológica do discurso das jovens sobre a relação entre 

escolarização e futuro, incluindo a construção de seus projetos de vida, indica 

que os três enunciados produzidos constituem um discurso que, ao mesmo 

tempo em que se mostra esperançoso, é atravessado pela incerteza, pela 

dúvida em relação ao futuro. 

Relacionando esses enunciados, pode-se dizer que, as aspirações 

profissionais formuladas pelas jovens em sua infância foram reelaboradas a 

partir de sua frequência à escola no meio urbano e das experiências e 

discursos construídos por seus pais e familiares, no sentido da exaltação da 

importância da educação escolar, no que se refere à garantia de “um futuro 

melhor”, que seria caracterizado pela sua inserção no mercado de trabalho não 

agrícola, com o alcance de estabilidade financeira e posterior união conjugal e 

exercício da maternidade.  

Ressalta-se, porém, que em suas respostas às questões de futuro, a 

associação que fazem entre estudos e futuro é repetida sem ser assumida de 

fato, configurando respostas do tipo clichê/lugar comum, de certa forma 

irrefletidas e formuladas para “agradar” à pesquisadora, no sentido de dizerem 

o que esta gostaria de ouvir. 

Outro aspecto que chama a atenção nos relatos das jovens sobre o futuro é a 

grande quantidade de trechos incompreensíveis referentes às falas truncadas 

ou pronunciadas em tom muito baixo, o que pode denotar as incertezas e 

tensões entre suas aspirações e sua realidade financeira, cujo caráter limitante 

foi destacado por algumas das entrevistadas. Além disso, o uso repetido de 

expressões como “não sei” e “sei lá”, em suas respostas sobre as questões de 

futuro, demonstra que as jovens não construíram projetos com metas e planos 

definidos. 



162 

De toda forma, elas constroem um discurso que expressa uma visão de que o 

avanço nos níveis de escolaridade é imprescindível para que se obtenha um 

futuro que lhes garanta melhores condições de vida, o que para elas significa 

fundamentalmente ter independência financeira e participar de outras esferas 

sociais para além do espaço privado do lar. 

4.4 O que dizem os discursos das jovens? 

A título de fechamento deste capítulo, serão apresentadas aqui algumas 

considerações sobre as relações entre os discursos produzidos pelas jovens no 

que se refere às temáticas: Zona rural e Escolarização; Gênero e 

Escolarização; e “Escolarização e Futuro, que configuram as dimensões 

analíticas exploradas nos itens anteriores do capítulo.  

A análise arqueológica do discurso das jovens rurais entrerrianas sobre a 

escolarização indicou que, na produção desse discurso, se encontram 

articulados fatores como: a história escolar e profissional dos familiares; as 

obrigações das jovens no seio familiar; as implicações referentes ao município 

e à escola em que estudam; os padrões sociais difundidos nas comunidades 

rurais a que pertencem principalmente no que se refere à construção das 

identidades de gênero; a tensão dialética campo-cidade que intervém nesse 

contexto. 

Pode-se dizer que tanto a “visão negativa” que as jovens expressam em suas 

falas sobre o meio rural quanto suas aspirações por “um futuro melhor” 

encontram-se relacionadas com o conflito entre valores rurais e urbanos que 

experienciam desde o início de sua frequência à escola na cidade, no sentido 

de fomentar uma exaltação de tudo o que está relacionado com a cidade, 

principalmente nos âmbitos da escolarização e do trabalho.  

As relações de gênero que permeiam suas experiências sociais e determinam 

um lugar de inferioridade e limitação para as mulheres rurais, por sua vez, 

interferem não apenas na construção dessa “visão negativa” sobre o rural 

como também na construção dos seus planos para o futuro que expressam seu 
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anseio de transcendência em relação aos padrões sociais aos quais são 

submetidas. 

Do mesmo modo, a visão expressa pelas jovens de que o avanço nos níveis de 

escolaridade é fundamental para que se obtenha realização profissional e 

pessoal encontra-se relacionada com a negação tanto das condições de vida 

no meio rural quanto das restrições impostas a elas enquanto mulheres.  

As relações expostas acima são estabelecidas por meio de um conjunto de 

enunciados que se articulam e evidenciam a formação discursiva que 

caracteriza o discurso que as jovens mulheres investigadas, que residem na 

zona rural e estudam na parte urbana do município de Entre Rios de Minas, 

produzem sobre o processo de escolarização no qual estão inseridas. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Para finalizar este trabalho, torna-se importante retomar e sintetizar as 

questões que deram origem e corpo à pesquisa realizada. Para tanto, serão 

delineadas aqui as últimas considerações suscitadas, que não devem ser 

vistas como conclusões fechadas, mas sim como indícios para possibilitar a 

compreensão dos resultados obtidos.  

Uma das principais contribuições deste trabalho reside no fato de que se 

ocupou com o estudo e apresentação das particularidades de jovens mulheres 

mineiras rurais e estudantes, sujeitos locais tão desconhecidos por parte dos 

estudos acadêmicos. 

Investigou-se o discurso que jovens mulheres residentes na zona rural, mas 

que estudam na zona urbana do município de Entre Rios de Minas – MG 

constroem sobre sua escolarização, a partir de questionamentos acerca das 

articulações entre os valores vivenciados nos meios rurais e urbanos na 

construção desse discurso, dos elementos que subjazem aos processos de 

construção da identidade de gênero na construção desse discurso, e das 

relações entre esse discurso e a construção do projeto de vida dessas jovens. 

Buscando responder às questões e objetivos delineados para este estudo, 

mergulhou-se na tarefa de revisão de conceitos e teorias acerca das categorias 

de rural e urbano, de juventude, de projeto de vida, de gênero e de identidade 

de gênero, articulando-as às questões relacionadas à escolarização de jovens, 

focalizando a experiência de jovens mulheres rurais.  

Com base no referencial teórico-conceitual levantado, considerou-se que os 

espaços rurais e urbanos devem ser compreendidos em suas inter-relações e 

discutiu-se a problemática de pesquisa a partir dos estudos de gênero que se 

aproximam do pós-estruturalismo e das teorizações de Michel Foucault. Essa 

perspectiva que permitiu ultrapassar noções essencialistas e universais sobre o 

homem e a mulher, para compreender os processos sócio-histórico-culturais 

que constituem os sujeitos femininos e masculinos. Nessa mesma perspectiva, 

trabalhou-se com os termos “juventude” e “jovens” como construtos sociais que 



165 

não podem ser determinados como entidades fixas, uma vez que as mudanças 

nos critérios que determinam os limites da juventude estão vinculados aos 

contextos sociais e históricos de cada sociedade.  

Entendendo que a reflexão acerca de jovens da zona rural envolve questões 

teóricas fundamentais referentes às classes sociais, relações de gênero, 

diversidade cultural e de espaços sociais (WHITAKER, 2002), os discursos das 

jovens mulheres rurais protagonistas desta investigação foram compreendidos 

em sua singularidade e historicidade, que estão relacionadas com fatores como 

inserção social, classe, gênero e etnia dessas jovens num panorama que 

engloba referências, discursos e práticas sociais que são construídas e/ou 

modificadas pelo processo de escolarização no qual estão inseridas.  

Os processos de produção e análise das informações obtidas principalmente 

por meio de entrevistas individuais e grupais envolvendo as jovens mulheres 

rurais investigadas foram estruturados a partir de um referencial teórico-

metodológico orientado pelos pressupostos da Análise do Discurso de cunho 

foucaultiano.  

Ao operar metodologicamente com a análise arqueológica do discurso, 

trabalhou-se com enunciados construídos a partir das falas das jovens, 

descrevendo-os e procurando identificar os elementos e discursos que se 

articularam para torná-los possíveis. Considerando as condições de produção 

dos discursos investigados, este trabalho de análise permitiu evidenciar a 

formação discursiva que caracteriza o discurso que as jovens mulheres rurais 

produziram sobre o processo de escolarização no qual estão inseridas. 

Contextualizando a experiência social dessas jovens no cenário que 

caracteriza os espaços rurais e urbanos do Brasil, de Minas Gerais e 

especificamente de Entre Rios de Minas – MG, pôde-se compreender os 

contextos sociais/relacionais a partir dos quais essas jovens mulheres rurais 

elaboram suas visões de mundo e constroem seus discursos e projetos. 

As jovens investigadas constituem uma comunidade discursiva 

(MAINGUENEAU, 1998), uma vez que suas experiências socializadoras são 
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semelhantes, principalmente no que se refere à escolarização, sendo que suas 

falas apresentam mais semelhanças do que contradições, o que constitui fator 

importante no que diz respeito à generalização dos resultados em termos de 

jovens rurais entrerrianas. 

A análise arqueológica do discurso-objeto desta pesquisa evidenciou sua 

formação discursiva por meio de um conjunto de enunciados que se articulam 

tornando-o possível. Em suma, o discurso das jovens expressa uma visão 

negativa em relação ao rural e de inferioridade em relação às mulheres, 

revelando que seus planos de futuro incluem a saída da zona rural na busca 

por avanço nos níveis de escolaridade e inserção no mercado de trabalho 

citadino, sendo que a formação escolar é vista como fator importante para a 

conquista de bons empregos e salários. No contexto da produção desse 

discurso intervêm fatores como o confronto de valores rurais e urbanos, 

possibilitado e intensificado pela sua frequência à escola na cidade, as 

relações de gênero que atravessam suas experiências sociais, as experiências 

e discursos dos pais, familiares e conhecidos em relação aos processos de 

escolarização e profissionalização. 

É importante ressaltar que as discriminações que os alunos rurais sofrem no 

espaço escolar demonstram o despreparo da escola para receber esses 

alunos. As observações realizadas pela pesquisadora enquanto aluna nesse 

mesmo espaço foram constatadas neste estudo, realizado dez anos depois. Do 

mesmo modo, suas inferências no que se refere às questões de gênero 

puderam ser reelaboradas à luz dos efeitos do patriarcalismo nas ações e 

projetos das jovens rurais investigadas. Assim, ao invés de contribuírem para a 

reformulação de padrões instituídos socialmente, os discursos e práticas 

observados têm contribuído para a reprodução de limitações e desigualdades 

sociais e de gênero. 

Os resultados obtidos com este estudo geram questionamentos que 

demandam reflexões acerca das determinações socioeconômico-culturais que 

restringem as experiências e projetos dessas jovens. As protagonistas deste 

estudo encerram cinco vidas diferentes, mas que estão estruturadas numa 

malha social comum e que se referem aos processos de socialização aos quais 
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são submetidas ao longo de suas existências.  

Conforme argumenta Gontijo (2007), os jovens rurais apresentam condições 

objetivas e subjetivas que os distinguem dos outros jovens, sendo que suas 

estratégias de vida são produzidas de acordo com as limitações concretas que 

caracterizam os espaços em que estão situados. Considerando que um projeto 

de vida deve ser entendido como pertencente e constituinte de uma rede social 

que determina as possibilidades de ação e de projeção dos sujeitos que os 

constroem, pode-se inferir que essas jovens se encontram “presas” numa 

estrutura social que limita não apenas as suas experiências sociais como 

também as suas aspirações em relação ao futuro, impossibilitando a 

construção de grandes projetos.  

De fato, embora a frequência à escola, na cidade, ocasione um conflito entre 

valores rurais e urbanos e possibilite que as jovens visualizem outras 

possibilidades de vida (BRUMER, 2007; CARNEIRO, 1999, 2005; QUEIROZ, 

2009; SALES, 2006), suas aspirações em relação ao futuro se referem a 

conquistas modestas relacionadas à concretização de direitos básicos como a 

garantia de conclusão do Ensino Básico, à obtenção de um emprego, de uma 

casa e à posterior constituição de uma família. 

Pode-se afirmar, porém, que as discussões e reflexões geradas durante as 

entrevistas realizadas possibilitaram, sem que isso fosse um dos objetivos 

iniciais, uma ampliação das perspectivas das jovens com relação ao ingresso 

no Ensino Superior. A universidade, vista pelas jovens como muito distante de 

suas realidades, passou a integrar, de uma forma mais próxima, os seus 

horizontes de formação profissional. Importante destacar aqui que algumas das 

jovens participantes, ao final da última entrevista chegaram a explicitar que as 

reflexões geradas nos encontros foram bastante positivas e oportunizaram uma 

reformulação de suas idealizações em relação ao futuro, no sentido de um 

maior comprometimento com a questão. 

A partir desse fato, pode-se ponderar que este trabalho de pesquisa aponta 

para a fecundidade de se desenvolverem trabalhos socioeducativos com 

jovens, principalmente os provenientes da zona rural, por meio dos quais 
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podem ser tratadas temáticas referentes às perspectivas de realizações 

presentes e futuras e os mobilizem para a construção de seus projetos de vida.  

Aliás, essa foi uma demanda trazida à pesquisadora pelos professores das 

jovens, durante a realização desta pesquisa: a necessidade de serem 

realizadas intervenções ou iniciativas dirigidas aos jovens, uma vez que estes, 

em sua grande maioria, se apresentam desorientados e desmotivados em 

relação aos estudos e à reflexão em torno de projetos de futuro. Essa demanda 

aponta para a importância de políticas públicas e educacionais que possibilitem 

ações no sentido de estimular o desenvolvimento da consciência crítica e 

reflexiva dos jovens. 

Relacionando esses fatos com os resultados encontrados nesta pesquisa, 

evidencia-se a necessidade de realização de trabalhos que promovam 

atividades que auxiliem os jovens a ampliarem sua visão de mundo, a partir do 

estímulo ao acesso às novas oportunidades, novas experiências, outras 

realidades que lhes possibilitem maior expressão, sociabilidade e inserção 

social, ocasionando, consequentemente, a ampliação de sua autonomia e de 

suas possibilidades de projeção e ação. 

Pode-se finalizar esta dissertação afirmando que atividades como as que foram 

realizadas no trabalho de campo desta pesquisa auxiliam os pesquisadores, 

enquanto parte representante da universidade, a cumprirem com o seu papel 

social: ao mesmo tempo em que se produz conhecimento, estimulam-se 

reflexões que possibilitam que jovens como as que protagonizaram este 

estudo, subvertendo as determinações impostas pelas suas condições de 

gênero e origem social, possam se converter em sujeitos de seus próprios 

destinos. 

Espera-se que os resultados encontrados neste estudo possam contribuir para 

novas discussões e questionamentos que problematizem as diferentes 

realidades de jovens mulheres rurais em sua articulação com os processos 

educacionais. 
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Anexo 1 – Planta do município de Entre Rios de Mina s – MG 
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Anexo 2 – Roteiros das entrevistas e dinâmicas  
 

PRIMEIRAS ENTREVISTAS  

Data: Junho de 2009. 

1- Dinâmica de apresentação 

INTRODUÇÃO: Olá, meninas! Hoje, vou me apresentar melhor pra vocês e 

falar dos motivos pelos quais vocês estão aqui agora. Meu nome é Aline 

Galvão Lima, tenho 25 anos, nasci em São Paulo e lá morei durante 15 anos 

quando vim com minha família para Entre Rios: meu pai aposentou-se e 

decidiu voltar para a cidade natal. Um ponto em comum que eu tenho com 

vocês é que o meu pai nasceu e cresceu na zona rural de Entre Rios, e ainda 

tem irmãos e primos residindo em comunidades rurais entrerrianas. Além disso, 

minha mãe nasceu e cresceu num sítio no sertão de Pernambuco, portanto 

minha família de origem é tradicionalmente rural. Outro ponto em comum é que 

estudei o Ensino Médio na escola em que vocês estudam e tive aula com 

alguns professores que lecionam nas turmas de vocês. Ao terminar o terceiro 

ano, prestei vestibular na Universidade Federal de São João del-Rei e passei 

para o curso de Psicologia, que conclui em 2007. Em seguida, fiz provas e fui 

avaliada em entrevistas para entrar no Mestrado (Pós-graduação voltada para 

quem quer seguir carreira acadêmica: atuar como professor/pesquisador). 

Passei, iniciei minhas aulas no ano passado, escrevi um projeto de pesquisa e 

agora estou na fase da pesquisa de campo, quer dizer, fase de produção das 

informações a serem analisadas e relatadas na minha dissertação de 

Mestrado. Essa dissertação é o meu trabalho final do Mestrado que devo 

concluir para ser submetido a uma avaliação e dependendo dessa avaliação 

obter o título de mestre. Daí vocês podem me perguntar agora: “E o que é que 

a gente tem a ver com isso?” Bom, é que eu estou pesquisando sobre a 

trajetória escolar de alunas da zona rural e, portanto, preciso conhecer um 

pouco da vida escolar e pessoal de vocês para poder escrever minha 

dissertação. Quer dizer, preciso de informações sobre vocês que serão 

produzidas por meio de entrevistas que farei com cada uma de vocês ou com 

todas reunidas. Estas entrevistas serão gravadas para facilitar o meu trabalho 
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de análise das informações que vocês me fornecerão. Eu já conversei com a 

direção e professores da escola para que eu possa realizar esse trabalho e 

estou precisando muito da colaboração de vocês para concluir meus estudos. 

É importante esclarecer que vocês serão voluntárias neste estudo: não vão 

receber dinheiro, mas também não vão pagar para participar; e que a 

identidade de vocês estará preservada: caso assim desejarem, os seus nomes 

não serão divulgados. Além disso, vocês são livres para esclarecer dúvidas ou 

interromper sua participação a qualquer momento. Ao final deste estudo vocês 

poderão ter acesso aos resultados da pesquisa e esses resultados poderão ser 

divulgados em revistas e congressos científicos. Vocês têm alguma dúvida por 

agora? Todas concordam em participar? Posso dar prosseguimento ao meu 

trabalho?  

DESENVOLVIMENTO: Nesse encontro, preparei uma dinâmica para que vocês 

possam se apresentar a mim e às suas colegas. Então, reuni aqui todas as 

alunas da zona rural que possuem o mesmo nível de escolaridade para facilitar 

a interação. Preciso que vocês preencham este questionário que possui 

algumas questões sobre vocês. [...] Já terminaram? Agora, vocês devem trocar 

as folhas entre si para que não fiquem com a sua própria. Em seguida, cada 

uma deve apresentar a colega usando as respostas dadas no questionário que 

tem em mãos. A pessoa que estará sendo apresentada poderá ajudar nessa 

apresentação ou acrescentar algo que gostaria de dizer sobre si mesma. 

FECHAMENTO: Bom, agora que todas foram apresentadas, podemos discutir 

sobre a dinâmica. Quem quer dizer o que achou da dinâmica? O que achou 

mais legal? O que achou mais difícil? Por quê?   

Dinâmica adaptada da enviada por Adilson Machado para o site 

http://www.formador.com.br/dinamicas.aspx?CatCodi=1 
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QUESTIONÁRIO 
 

Instruções: Este questionário é composto por questões referentes às suas 
experiências na vida pessoal e na vida escolar. Por favor, leia e responda de acordo 
com o que você realmente pensa ou faz. Não há respostas certas ou erradas. É 
importante que você não deixe respostas em branco. 

1- Nome: 

2- Apelido: 

3- Idade: 

4- Estado Civil: 

5- Comunidade Rural de origem: 

6- Componentes da família e profissão dos pais: 

7- Escolas em que já estudou: 

8- Turma em que estuda atualmente: 

9- Matéria que mais gosta de estudar: 

10- Profissão que deseja seguir: 

11- O que faz quando não está na escola: 

12- O que fez no último fim de semana: 

13- Esporte preferido: 

14- Atividade de lazer preferida: 

15- Música preferida: 

16- Uma qualidade sua: 

17- Um defeito seu: 

18- Uma alegria em sua vida: 

19- Uma tristeza em sua vida: 

20- Um sonho para sua vida: 

21- Um medo que você sente:  

22- Uma esperança que você tem: 
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SEGUNDO ENCONTRO  

Data: Junho de 2009. 

Nesse segundo encontro, uma das participantes informou que não gostaria de 

participar da pesquisa devido a motivos pessoais, o que foi recebido com 

naturalidade. E, como outra aluna revelou que não mais reside na zona rural há 

algum tempo, o que levou ao seu desligamento da pesquisa, o grupo de alunas 

participantes ficou reduzido ao número de seis integrantes. Nesse segundo 

encontro, iniciaram-se as entrevistas grupais, sendo que todas as alunas 

passaram a ser reunidas para realizar um grupo de discussão sobre suas 

experiências na trajetória escolar e na vida pessoal. Inicialmente, foi informado 

à elas quais seriam as características dos próximos encontros; em seguida, foi 

desenvolvida uma dinâmica com o objetivo de criar laços entre as participantes 

do grupo; por último, foi realizado primeiro grupo de discussão cujo tema foi “A 

vida escolar e profissional dos seus pais”. 

1- Dinâmica de “Quebra-gelo” 

INTRODUÇÃO: Olá, meninas! Neste retorno ao meu trabalho de pesquisa, 

estou reunindo todas as alunas da zona rural que freqüentam o Ensino Médio 

para realizar um grupo de discussão sobre suas experiências na trajetória 

escolar e na vida pessoal. Esses encontros poderão durar até uma hora e 

podemos negociar que dia e horário seria mais adequado para que vocês se 

ausentem da sala de aula. Pelo que já perguntei para vocês na semana 

passada, parece que os melhores horários são os últimos da segunda, terça, 

quinta e sexta, não é mesmo? Neste grupo todas vocês poderão dizer o que 

quiserem e o que lhe vierem à mente sobre os temas que eu vou trazer para o 

debate.  É importante que saibam que os temas a serem tratados nesses 

encontros estão relacionados com aqueles contidos no questionário que vocês 

responderam no nosso primeiro encontro. Lembrando que vocês não devem se 

preocupar se o que vão dizer aqui está certo ou errado, pois eu não estou aqui 

para avaliá-las e sim para conhecê-las, sendo que para isto vocês devem 

compartilhar comigo a realidade em que vivem, seus sonhos, esperanças... 

Lembrando também que tudo o que disserem será mantido em sigilo e suas 
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identidades serão preservadas. O que é mais importante é que vocês sejam 

espontâneas e verdadeiras nos encontros. Eu já havia avisado que nossas 

entrevistas poderiam ser gravadas para facilitar o meu trabalho de transcrição e 

análise (seria muito difícil anotar tudo no papel no momento em que vocês 

estiverem falando) e esse material gravado será apagado depois de utilizado. 

Ao final do meu trabalho vocês poderão ter acesso aos resultados da pesquisa. 

É importante que vocês concordem que eu grave todos encontros de hoje em 

diante. Todas concordam? Alguma dúvida ou questão? 

DESENVOLVIMENTO: Para dar início ao encontro de hoje, preparei uma 

dinâmica para “quebrar o gelo”, pois a partir de agora vocês formarão um grupo 

que se reunirá algumas vezes e deve interagir num clima de aceitação e 

liberdade. Então, faremos um exercício através do qual nos apresentemos de 

forma rápida para as colegas. O objetivo é criar laços entre os membros do 

grupo por meio de um exercício de dar-se a conhecer e tomar conhecimento 

das colegas, fazendo com que todas entrem em contato com alguma parte da 

intimidade de cada uma. Será formado um círculo, sendo que cada 

participante, uma a uma, se comunicará com as demais respondendo às 

seguintes perguntas: Quem sou eu? Como os outros me vêem? O que busco 

na minha vida?  

Por exemplo: Meu nome é Aline, tenho 26 anos, sou formada em Psicologia e 

atualmente sou pesquisadora. Me considero uma pessoa bastante ansiosa e 

que busca sempre entender os porquês dos comportamentos e atitudes das 

pessoas.  Os outros acham que sou uma pessoa séria e inteligente. Em minha 

vida, busco a realização pessoal e profissional: ter minha casa, meu 

companheiro, meus filhos e trabalhar com prazer e não com sacrifício.  

Depois que todas já tiverem se apresentado, deixou-se a palavra livre para os 

comentários: Quem quer dizer o que achou da dinâmica? O que achou mais 

legal? O que achou mais difícil? Por quê?  O que mais chamou a atenção nas 

apresentações? 
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Dinâmica adaptada do Exercício “dentro” e “fora” contido no livro: FRITZEN, S. 

J. Exercícios Práticos de Dinâmica de Grupo . 10. ed. Petrópolis: Vozes, v. 2, 

p. 48, 1987. 

2- Primeiro Grupo de Discussão 

Conforme eu havia dito, a idéia dos nossos encontros de hoje em diante é que 

vocês possam falar a respeito de alguns temas que eu vou propor. Nesse 

processo eu serei a coordenadora, ou seja, vou coordenar a discussão sem 

participar dela ou dar minhas opiniões. A palavra vai estar com vocês e deve 

ser dirigida ao grupo. Não é necessário que vocês concordem umas com as 

outras, mas é importante que se respeitem e falem uma de cada vez, sendo 

importante que todas opinem. 

Como o tema geral da pesquisa é o estudo do discurso que alunas da zona 

rural constroem sobre sua escolarização, achei interessante começarmos a 

discutindo sobre a “vida escolar e profissional dos seus pais”. Inicialmente, 

podem dizer o que vier à cabeça quando pensam nesse assunto. Questões 

colocadas:  

- Até que série seus pais estudaram? Pararam de estudar? Por quê?  

- Qual a profissão ou ocupação atual dos seus pais? Vocês acham que eles se 

sentem realizados no trabalho que exercem? Por quê?  

- Seus pais apóiam os estudos dos filhos? De que maneira fazem isso? O que 

eles pensam para o futuro de seus filhos e filhas?  

- Qual a opinião de vocês sobre o lugar ou o papel que a escola tem na vida 

das pessoas? 

TERCEIRO ENCONTRO  

Data: Agosto de 2009. 

1- Dinâmica de Descontração 

Notou-se a ausência de Vilma (nome fictício), ao que seus colegas de sala 

informaram que ela havia deixado de frequentar a escola. A notícia gerou 



186 

apreensão em relação ao fato de não mais ser possível contar com a presença 

dela na pesquisa desse momento em diante. 

Como no último encontro, as jovens demonstraram certo retraimento no que se 

refere à discussão em grupo, esse segundo encontro foi iniciado com uma 

“Dinâmica de Descontração” formando-se um círculo e explicando que seria 

concedida às participantes a oportunidade de aprenderem alguma coisa sobre 

as demais. Quem estivesse com a bola (foi utilizada uma bolinha de lã) deveria 

passar a alguém que deveria revelar algo sobre si e que o grupo não saiba. A 

pesquisadora deu o exemplo dizendo “Eu uso lentes de contato”, e explicando 

que elas deveriam revelar algo inocente como nesse exemplo. Na segunda 

rodada, deveriam passar a bola a alguém repetindo o que aquela pessoa disse 

sobre si até que fosse repetido tudo o que foi revelado até aquele momento. 

No decorrer da “brincadeira”, houve quem não soubesse dizer algo sobre si 

(Raquel), mas houve quem se divertiu muito revelando “segredinhos” como o 

de possuir manchas em determinadas partes do corpo ou cortar o próprio 

cabelo. No geral, muitos risos foram provocados e pode-se dizer que o objetivo 

de descontração foi atingido. 

Dinâmica adaptada da “Dinâmica Quebra-gelo” enviada por Armando Pastore 

Mendes Ribeiro da empresa Pensare Consultoria (www.pensareweb.com.br) 

para o site Dinâmicas de Grupo Online:   

http://www.formador.com.br/dinamicas.aspx?CatCodi=1 

2- Segundo Grupo de Discussão 

Primeiramente, foi relembrado o que elas disseram no último encontro: “A 

maioria dos pais de vocês são lavradores, as mães são donas de casa e só 

estudaram até a quarta série. Vocês me disseram que a escola é importante 

para se conseguir um bom emprego e independência financeira, pois não 

gostariam de depender de marido. Estes são pontos em comum entre vocês, 

embora exista alguma divergência pequena, não é mesmo?” Elas concordaram 

com o que foi dito e pôde-se passar à introdução do grupo de discussão. 
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Em seguida, foi exposto o tema da próxima discussão: “Dos desafios na 

trajetória escolar aos planos para o futuro”. Assim, foi explicado que deveriam 

falar sobre as dificuldades que enfrentaram ou enfrentam para estudar; falar 

sobre sua trajetória escolar fazendo um pequeno resumo até os dias atuais; 

falar sobre os planos para o futuro, refletindo sobre o papel da família nesses 

planos.  

QUARTO ENCONTRO  

Data: Agosto de 2009. 

Dinâmica do Escudo 

O encontro foi iniciado com a entrega a cada uma das participantes de uma 

caneta e uma folha que continha um círculo dividido em 4 partes (A, B, C e D) e 

explicando que este círculo estava significando um escudo a ser colocado na 

frente de seus tórax, sendo que cada parte corresponderia a uma etapa da vida 

delas. Assim, as jovens deveriam preencher no espaço destinado a cada parte 

as vivências que mais marcaram cada etapa das suas vidas: o espaço A 

corresponderia as vivências ocorridas desde o nascimento até aos seis anos 

de idade; o espaço B, dos seis aos 14 anos; o espaço C corresponderia ao 

presente e o espaço D, ao futuro, sendo que deveriam projetar como se 

imaginam daqui a 10 anos com base na realidade que estão experienciando no 

presente e não com base em suas aspirações. Aos questionamentos sobre que 

tipo de vivências deveriam ser relatadas, foi respondido que seriam as que lhe 

viessem primeiro à cabeça, boas ou ruins, e que poderiam ser mais de uma. 

Na parte superior do escudo deveriam escrever o seu lema, ou seja, uma frase 

ou palavra que expresse sua vida (ou ideal de vida).  

Como a tarefa foi concluída por todas faltando apenas 15 minutos para o 

término do horário das aulas, ficou combinado que a discussão sobre o tema 

“Da infância aos dias atuais” ocorreria na próxima semana. Então, apenas 

foram questionadas sobre possíveis dificuldades para a realização da tarefa 

proposta, ao que responderam que no início foi mais difícil, mas depois que 
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“pegaram o ritmo” ficou fácil escrever sobre as vivências. Lia disse que teve 

mais dificuldade em encontrar um lema que expressasse sua vida. 

Dinâmica adaptada da intitulada “Escudo” encontrada no site: 

http://www.mundojovem.pucrs.br/subsidios-dinamicas-07.php. Obs.: A dinâmica 

foi tirada do subsídio “Dinâmicas em Fichas” - Centro de Capacitação da 

Juventude (CCJ) - São Paulo. Site: http://www.ccj.org.br. Equipe do IPJ 

(Instituto de Pastoral de Juventude). Porto Alegre/RS. Artigo publicado na 

edição 271, julho de 1996, página 5. Site: http://www.ipjdepoa.org.br 
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DINÂMICA DO ESCUDO 
 

A. Do nascimento aos seis anos; 
B. Dos seis aos 14 anos; 

C. O Presente; 
D. O Futuro. 

 
 
LEMA:  

B 

C 

A 

D 
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QUINTO ENCONTRO 

 

Data: Agosto de 2009.  

 

Terceiro Grupo de Discussão 

 

No início da discussão, foi explicado que o conteúdo revelado na “Dinâmica do 

Escudo” não seria revelado para o grupo, sendo destinado a uma análise 

posterior. Em seguida, foi exposto o próximo tema para discussão “Da infância 

aos dias atuais”, sendo pedido às jovens que relembrassem: - um pouco das 

histórias de suas famílias (relacionamentos, dificuldades, conquistas, mortes, 

migrações, separações entre seus antepassados, até chegar ao seu núcleo 

familiar); - um pouco de suas histórias pessoais, pensando em suas origens (o 

nascimento, os primeiros passos, as primeiras palavras, o lugar onde nasceu, 

as pessoas significativas), sentimentos e momentos marcantes, sonhos, enfim, 

tudo aquilo que cada uma considera representativo de sua vida (Por exemplo,  

acontecimentos que foram significativos e que provocaram mudanças na sua 

forma de ver o mundo).  

 

Foi pedido também para que falassem sobre alguns fatos, acontecimentos e 

características da comunidade de origem. As principais questões colocadas 

foram:  

- Como a sua família se constituiu?  

- O que mais marcou na sua história familiar? E na história pessoal?  

- Sempre moravam na zona rural?  

- Como foi a sua infância? Quais os fatos e pessoas que mais marcaram?  

- Que fatos, eventos caracterizam a sua comunidade de origem?  

- O que queriam ser quando crescessem? O que os pais sonhavam para 

vocês? Vocês concordavam com eles? 

 

Por último, as jovens foram convidadas a comparar suas histórias, refletindo 

sobre a influência desses fatos em suas vidas. 
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SEXTO ENCONTRO 

Data: Setembro de 2009 

Quarto Grupo de Discussão  

Nesse encontro, o objetivo foi aprofundar a discussão acerca da história 

pessoal das participantes, mas focalizando a adolescência, de modo a 

favorecer a identificação de valores e mensagens transmitidos pela família. 

Dessa maneira, as principais questões colocadas foram:  

- A partir de que época na vida vocês perceberam que estavam crescendo?  

- O que mudou na vida de vocês quando se tornaram adolescentes? O que 

faziam e tiveram de abandonar?  Quais responsabilidades tiveram que 

assumir? Como avaliam tais responsabilidades? 

- Como vocês consideram o seu relacionamento: - com seu pai? Por quê? - e 

com sua mãe? Por quê? - e com seus irmãos? Por quê? 

- Vocês têm o hábito de conversar com seus pais? Sobre que tipo de assunto 

mais conversam? Vocês aceitam a opinião da sua família nas suas decisões? –  

- Têm dificuldades de conviver com pessoas que pensam diferente de vocês?  

- Que valores são mais importantes para a sua família?  

- Que valores influenciam suas atitudes, decisões e comportamentos?  

Ao final houve discussão das respostas individuais às questões, sendo 

registrados os pontos comuns. 

SÉTIMO ENCONTRO  

Data: Setembro de 2009  

1- Dinâmica “Histórias que me contaram” 

Foi realizada uma dinâmica com o objetivo de possibilitar a expressão sobre o 

que é ser homem e ser mulher. Inicialmente, foi entregue a cada uma das 

participantes uma caneta e uma folha que continha as seguintes questões a 

serem respondidas: 



192 

1) Qual a primeira idéia que lhe vem à cabeça? 

Sou mulher e não sou homem, porque ________________________________ 

Ele é homem porque______________________________________________ 

Ser mulher é_____________________________________________________ 

Sinto que sou do sexo feminino, porque________________________________ 

2) Faça uma lista das histórias, provérbios, ditos, ordens significativas que você 

já ouviu sobre homens e mulheres, sobre como se comportar em relação ao 

seu próprio sexo e ao sexo oposto, desde a infância até a fase atual. 

Depois que todas responderam individualmente, deveriam ler o que 

escreveram, ocasionando uma troca de experiências. Em seguida, deveriam 

encontrar os pontos comuns e as diferenças, apresentando as conclusões a 

que chegaram.  

Dinâmica adaptada da intitulada “Histórias que me contaram”, encontrada no 

site http://www.mundojovem.pucrs.br/dinamica-historias-que-me-contaram.php.  

Fonte: Margarida Serrão e Maria C. Baleeiro, “Aprendendo a ser e a conviver”, 

Fundação Odebrecht/FTD Editora. Obs.: A dinâmica foi publicada junto ao 

artigo “Os desafios da educação sexual” na edição nº 383, jornal Mundo 

Jovem, fevereiro de 2008, página 8. 

2- Quinto Grupo de Discussão 

O grupo de discussão foi realizado de modo a complementar a reflexão sobre 

relações de gênero já iniciada na tarefa da dinâmica proposta anteriormente. 

Assim, as principais questões colocadas foram:  

- De tudo que já ouviram acerca do que é ser homem e ser mulher, o que ainda 

é válido para vocês hoje?  

- É difícil para vocês mudarem posturas e atitudes? Por quê?  

- Nas suas comunidades, o que é mais característico das mulheres fazerem?  
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- E o que é mais característico dos homens fazerem? O que vocês acham 

disso?  

- Vocês acham que as mulheres são mais sensíveis do que os homens? São 

mais compreensivas? Mais responsáveis? Por quê?  

- Para vocês, o cuidado dos filhos é tarefa da mulher? E o sustento da casa é 

tarefa dos homens? Por quê?  

- O que vocês acham das mulheres que trabalham “fora” de casa?  

- Quais os principais deveres das mulheres nos dias de hoje? E dos homens? 

OITAVO ENCONTRO  

Data: Setembro de 2009.  

Sexto Grupo de Discussão 

Esse encontro foi realizado com o objetivo de aprofundar a discussão acerca 

da temática que envolve as relações de gênero que havia sido iniciada no 

encontro anterior. Porém, foi explicado que deveriam relacionar gênero e 

escolarização, sendo que as principais questões norteadoras da discussão 

foram:  

- Vocês conversam sobre assuntos de escola: - com seu pai? - e com sua 

mãe? - ou com alguém mais experiente que você que não seja seu pai ou sua 

mãe? - com seus irmãos? - e com seus amigos?  

- O que seus pais pensam sobre o estudo das filhas mulheres? E dos filhos 

homens?   

- Na opinião de vocês, quem deve estudar mais? Os homens ou as mulheres? 

Por quê?  

- Você acha que as possibilidades de estudo para as mulheres são diferentes 

das possibilidades de estudo para os homens? Por quê? Como isso ocorre na 

zona rural?  

- Para vocês, os professores agem de forma diferente com alunos e alunas? 

Há críticas ou incentivos? Se sim, para quem são direcionadas?  

- E sobre o comportamento de alunas e alunos em sala de aula, o que vocês 

têm a dizer? 
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- Como vocês vêem a interação entre homens e mulheres dentro e fora da sala 

de aula?  

- Vocês acham que os professores agem de forma diferente com os alunos “da 

cidade” e com os alunos da zona rural? Por quê?  

- E como é a interação entre os colegas de sala de aula “da cidade” e os 
colegas da zona rural? Há competição e discriminação? Ou há uma relação de 
igualdade? 

NONO ENCONTRO 

Data: Outubro de 2009 

Dinâmica “Viagem ao Futuro” 

Foi realizada uma dinâmica com o objetivo de propiciar uma vivência de 

projetar-se no futuro, sendo pedido para que as jovens imaginassem cenas e 

as descrevessem por escrito a partir das seguintes questões:  

1- Imagine que você está dentro de uma máquina do futuro que a levará a um 

dia qualquer da sua vida daqui a dez anos. Você está acordando na sua casa. 

Levanta-se, toma o café e se prepara para o trabalho. Como você está se 

sentindo?  

2- Para onde vai?  

3- Como vai?  

4- O que você vê? 

5- Como é o lugar em que você trabalha?  

6- Você tem colegas de trabalho ou trabalha sozinha?  

7- Precisa pedir ajuda a alguém?  

8- Como você está se sentindo? 

9- O que você está fazendo no trabalho?  

10- Está chegando a hora do almoço. Onde você almoça? Com quem almoça?  

11- Depois do almoço, o que você faz? 

12- E assim vai passando o seu dia. O que mais te agradou e o que mais te 

desagradou no trabalho que exerceu?  

13- Você pensa em como foi o seu dia de trabalho. Vai chegando a hora de 

descansar. Quem você encontra em casa?  
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14- O que você comenta sobre seu dia?  

15- Ao final do dia, como você está se sentindo? 

Após todas as participantes terem terminado de responder as questões, pediu-

se à elas que comentassem com o grupo como foi a viagem ao futuro que 

fizeram, revelando quais os sentimentos que foram despertados com a 

realização desta tarefa.  

DÉCIMO ENCONTRO 

Data: Outubro de 2009.  

Entrevista Final  

Este último encontro foi realizado individualmente com cada uma das jovens, 

sendo realizada entrevista individual contemplando a temática “Dos sonhos à 

realidade” para aprofundar a temática referente ao projeto de vida de cada 

jovem. Assim, as principais questões colocadas foram:  

- Procure lembrar um pouco da sua infância. Quais eram os seus sonhos? Que 

profissão você gostaria de ter? Por quê?  

- Esse sonho mudou com o passar dos anos? Hoje, qual é o seu maior sonho?  

- Quando você começou a pensar no futuro?  

- O que você acha que seus pais mais desejam para o seu futuro? O que eles 

lhe dizem que desejam para o seu futuro?  

- O que seus pais pensam sobre o destino das filhas mulheres? E dos filhos 

homens?  

- O que você deseja para o seu futuro? E o que acha que vai acontecer?  

- Qual é o seu projeto de vida? E o que você está fazendo hoje para atingir 

esse objetivo? Que atitudes, comportamentos e decisões que você deve ter 

para que os seus planos se concretizem?  

- Quais são as suas experiências educacionais dentro e fora da escola?  Você 

acha que o fato de você viajar todos os dias para a “cidade” para freqüentar a 

escola trouxe alguma mudança na sua vida? Por quê?  

- Para você, quais os principais problemas dos estudantes que moram na zona 

rural? Como você acha que esses problemas poderiam ser resolvidos?  
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- Você recebe algum tipo de informação sobre o vestibular ou a universidade? 

Se sim, onde e há quanto tempo?  Você pretende prestar vestibular? Se sim, 

para qual curso?   

- Você pretende trabalhar? Quando? (Durante ou depois dos estudos?)  

- Que profissão você deseja seguir?  

- Que tipo de estudo e de qualificação profissional pode ajudá-la a crescer no 

mundo do trabalho? Por quê?  

- Qual o papel da educação dos jovens frente aos desafios do mundo do 

trabalho?  

- Você deseja se casar? Se sim, com que idade e como o seu marido deve 

ser?  

- Você pretende ter filhos? Quantos?  

- Quando você se casar, gostaria de parar de trabalhar? E se tiver filhos? Por 

quê?  

- O que você mais gosta na vida que tem hoje? E o que menos gosta? Por 

quê?  

- O que você mais valoriza na vida?  

- Qual o maior ensinamento que você recebeu ou obteve na vida? Por quê? 

Ao final da entrevista, foi feito um fechamento em caráter de agradecimento 

pela participação da jovem nesta pesquisa, sendo entregue a cada participante 

uma caixa de chocolates em sinal de reconhecimento pelo importante papel 

que exerceram no trabalho realizado ao longo desses dez encontros. 

Em seguida, foi entregue o TCLE, sendo relembrado que as jovens poderiam 

ter acesso aos resultados da pesquisa e que esses resultados poderiam ser 

publicados por meio de apresentações em Congressos e de artigos científicos, 

porém com a preservação do anonimato das informações coletadas. As jovens 

que tinham idade inferior a 18 anos foram orientadas a levá-lo para casa, 

comprometendo-se a trazê-lo no dia seguinte com a assinatura e dados 

identificatórios do pai ou da mãe. Finalmente, a pesquisadora afirmou que 

continuaria disponível para responder a qualquer questão que a participante 

poderia ter sobre a pesquisa da qual participou. 
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Anexo 3 – Carta de esclarecimento e TCLE 

 

Entre Rios de Minas, _____/________________/________. 

 

CARTA DE ESCLARECIMENTO 

 

Eu, Aline Galvão Lima, portadora do CPF: 063.432.966-97, RG: 33.888.624-2, 

com residência em Entre Rios de Minas – MG, estou desenvolvendo um projeto 

de pesquisa com o objetivo de estudar o discurso que jovens mulheres 

residentes na zona rural que estudam na zona urbana do município de Entre 

Rios de Minas – MG constroem sobre sua escolarização. Os resultados 

encontrados por meio deste estudo poderão contribuir para o conhecimento 

dos fatores envolvidos nos processos educacionais de jovens mulheres rurais 

estudantes. 

Caso você aceite participar como voluntária neste estudo, deverá conceder 

entrevistas grupais e individuais para a pesquisadora, sendo que tais situações 

poderão ser gravadas em áudio e/ou registradas em diários de campo. 

Nenhum procedimento desta pesquisa lhe trará desconfortos ou riscos à sua 

vida. Você poderá ter todas as informações que quiser em relação à pesquisa e 

poderá deixar de participar ou retirar seu consentimento a qualquer momento 

sem que seja penalizado. Pela sua participação no estudo você não receberá 

qualquer valor em dinheiro, mas terá a garantia de que todas as despesas 

necessárias para a realização da pesquisa não serão de sua responsabilidade. 

Os resultados obtidos com esta pesquisa poderão ser publicados por meio de 

apresentações em Congressos e Encontros Científicos e/ou artigos científicos 

em revistas especializadas, porém você será identificado com uma letra ou 

nome fictício. 

Obrigada e atenciosamente, 

 

 

             _____________________________________________________ 

                       Aline Galvão Lima (pesquisadora responsável) 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

 

 

Eu,________________________________________________________________________, 

(nome da voluntária) 

li e/ou ouvi o esclarecimento acima e compreendi para que serve o estudo e 

qual procedimento a que serei submetida. A explicação que recebi esclarece os 

riscos, benefícios e vantagens do estudo. Eu entendi que sou livre para 

interromper minha participação a qualquer momento, sem justificar minha 

decisão e que não serei penalizada. Ficou claro que terei acesso aos 

resultados da pesquisa e poderei esclarecer minhas dúvidas a qualquer 

momento. Sei que meu nome não será divulgado, que não terei despesas e 

não receberei dinheiro por participar do estudo. Eu concordo em participar 

voluntariamente do estudo e declaro ter recebido uma cópia deste termo. 

 

 

Entre Rios de Minas, _____/________________/________. 

 

 

_______________________________________________________________                                           

Assinatura da voluntária ou do seu responsável legal,  

caso possua idade inferior a 18 anos 

 

 

Nome (da voluntária ou do seu responsável): ____________________________________ 

RG (número do documento de identidade): ______________________________________ 

Telefone de contato: _________________________________________________________ 

Endereço:___________________________________________________________________ 

 

 

 

     ___________________________________________________________ 

Aline Galvão Lima (pesquisadora responsável) 

 

                                       ______________________________________ 

Telefone de contato da pesquisadora 


