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RESUMO 

 

O presente trabalho procura analisar a relação entre as desigualdades sociais e 

ambientais e as trajetórias familiares e educacionais. Nesse sentido, investigamos 

características ligadas à vulnerabilidade socioambiental e às trajetórias escolares e 

perspectivas futuras de estudantes concluintes do ensino médio em uma localidade 

que apresenta um histórico de ocorrências de desastres ambientais. A localização 

espacial de grupos que apresentam desvantagens sociais em áreas propensas à 

ocorrência de algum evento adverso pode restringir o acesso dos jovens a canais 

institucionais importantes, como trabalho e educação, que também influenciam em 

suas perspectivas futuras. Para o objetivo exploratório dessa pesquisa, foram 

utilizados dados primários obtidos através de questionários aplicados a alunos do 3º 

ano do ensino médio em escolas públicas do bairro Ururaí, localizado em Campos 

dos Goytacazes, norte do Estado do Rio de Janeiro. Os dados obtidos permitem 

concluir que os alunos que têm melhores acessos a serviços básicos esperam ter 

ocupações de nível superior. Além disso, os que moram em áreas com menos 

recursos indicaram maior preferência ao trabalho. Porém, os estudantes, de forma 

geral, expressaram não querer reproduzir as desigualdades sociais presentes, 

vivenciada pelos pais.  

 

Palavras-chave: vulnerabilidade, trabalho, estudo, ambiente, perspectivas futuras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The present work seeks to analyze the relationship tween social and environmental 

inequalities family and educational trajectories. In this sense, we investigate 

characteristics related to socienvironmental vulnerability and school trajectories and 

future perspectives of high school students in a locality that presents a history of 

environmental disaster occurrences. The spatial location of groups that present 

social disadvantages in areas prone to an adverse event may restrict young people’s 

access to important institutional channels such as work and education, wich also 

influence their perspectives. For the exploratory objective of this research, we used 

primary date obtained to through questionnaires applied to third year high school 

students in public school in the Ururaí neighborhood, located in the Campos 

Goytacazes fields, in the Northern state of Rio de Janeiro. The results obtained allow 

us to conclude that students who have better access to basic services expect to have 

higher level occupations. In addition, those living in areas with fewer resources 

indicate more work preference. However, students in general express that they do 

not want to reproduce the social inequalities that parents experienced.             

 

Key-word: vulnerability, work, study, environment, future perspectives. 
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INTRODUÇÃO 

 
 

A organização socioespacial de uma cidade pode ser analisada a partir de 

diversos elementos da estrutura urbana, como o acesso a serviços, bens e 

equipamentos, condições de infraestrutura urbana, mobilidade, mas, sobretudo pelo 

lugar de moradia dos diferentes grupos sociais. Isso porque o lugar de moradia 

explica muito das condições sociais, ambientais e habitacionais dos indivíduos e 

famílias e de seu acesso a oportunidades, além do vínculo com importantes 

instituições como escola e trabalho. 

Algumas áreas passam a ser ocupadas majoritariamente por indivíduos e 

famílias menos afortunados, que passam a viver segmentados e segregados, ao 

mesmo tempo em que determinadas áreas são ocupadas por uma população mais 

abastada. 

Portanto, a forma como o espaço passa a ser ocupado e apropriado contribui 

no engendramento de periferias urbanas, processos de favelização, que também 

podem estar ligados à constituição de moradias em encostas, beiras de rios e 

lagoas, áreas sujeitas a enchentes e deslizamentos, mostrando que pode haver uma 

vulnerabilidade ambiental ligada a características sociais em determinados espaços, 

que afeta a vida dos indivíduos e famílias. 

Nesse sentido, podemos supor que quanto mais pobre e/ou mais vulnerável a 

população de uma área estiver em relação a outros espaços da cidade, menos 

possibilidade tem seus indivíduos de completarem níveis significativos de 

escolaridades e/ou alcançar posições ocupacionais mais elevadas, o que exerce 

rebatimentos em diversas áreas de sua vida. 

Este trabalho tem como objetivo analisar as trajetórias escolares e 

perspectivas futuras dos jovens, relacionando-as às desigualdades 

socioespaciais/ambientais, tendo como recorte espacial o bairro de Ururaí, 

localizado em Campos dos Goytacazes, norte do Estado do Rio de Janeiro. A 

escolha dessa localidade se deve ao fato de apresentar características 

socioambientais que podem ser estudadas dentro da abordagem prevista, uma vez 
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que apresenta um histórico de ocorrências de eventos ambientais adversos, como 

as enchentes. Além disso, várias questões se colocaram ao longo da própria 

trajetória pessoal, por ser um lugar de experiências e vivências do autor deste 

estudo. 

O presente trabalho está divido em três capítulos. O primeiro capítulo procura 

tratar sobre a relação existente entre vulnerabilidade social e ambiental. A 

localização espacial de grupos que apresentam desvantagens sociais em áreas 

propensas à ocorrência de algum evento adverso pode restringir o acesso dos 

jovens a canais institucionais importantes, como trabalho e educação, que também 

influencia em suas perspectivas futuras. Portanto, entender os mecanismos que 

concorrem para a reprodução da desigualdade social e da pobreza, considerando a 

organização social do ambiente, nos possibilita reconhecê-lo como um importante 

elemento de análise. 

O segundo capítulo traz uma abordagem sobre as origens da formação dos 

bairros do município de Campos dos Goytacazes – RJ e sua relação com o advento 

e declínio das grandes usinas ligadas à indústria sucroalcooleira, como o caso de 

bairro Ururaí. Identificamos algumas características históricas sobre o crescimento e 

a consolidação do espaço urbano e suas consequências na vida de sua população, 

a fim de identificar elementos que permitam compreender alguns mecanismos que 

possam gerar a vulnerabilidade e/ou desvantagem socioambiental. 

O terceiro capítulo procura analisar a relação entre dimensões socioespaciais 

e ambientais do bairro de Ururaí – considerando alguns aspectos como 

infraestrutura urbana, ocorrência de desastres ambientais, percepção sobre o risco 

ambiental e características sociais e econômicas – e as trajetórias sociais, familiares 

e escolares de estudantes concluintes do ensino médio – como características da 

casa em que moram, escolaridade e ocupação dos pais, experiências educacionais 

e, principalmente, as perspectivas dos alunos quanto ao que pretendem fazer após o 

término do Ensino Médio. O objetivo é conhecer também a percepção dos alunos 

sobre os temas que apresentam implicações sobre seus estudos e suas 

perspectivas futuras, como a questão da inundação; riscos reconhecidos por esses; 

a trajetória escolar; o meio ambiente em que vivem. Para tal análise, realizamos uma 
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pesquisa de survey, que teve como instrumento de pesquisa o questionário auto-

administrado. 
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CAPÍTULO I 

Desigualdades sociais e ambientais, vulnerabilidade e oportunidades 

educacionais 

 

Introdução 

 

Ao analisar dimensões ambientais e sociais que atuam no espaço físico e 

social da cidade, observa-se que algumas áreas passam a ser ocupadas 

majoritariamente por indivíduos e famílias menos afortunados, que passam a viver 

segmentados e segregados, ao mesmo tempo em que determinadas áreas são 

ocupadas por uma população mais abastada. Essa diferenciação social que se 

manifesta no espaço contribui para a formação de periferias urbanas, favelização e a 

precarização das condições de vida na cidade, que também irá refletir na 

constituição de moradias em encostas, beiras de rios e lagos, espaços sujeitos a 

enchentes. Percebe-se, portanto, que pode haver uma vulnerabilidade 

socioambiental em determinados espaços, que afeta a vida dos indivíduos e famílias 

que ali residem. 

Sendo assim, a estreita relação entre a localização espacial dos grupos que 

apresentam desvantagens sociais e aquelas áreas onde há o risco de ocorrer algum 

evento adverso, não pode ser considerada puramente como contingência, ela é, na 

realidade, parte de um processo de construção social, pois foi produzida a partir da 

ação da sociedade e é sobre ela que se manifesta, assim, assistindo o surgimento 

de uma sociedade que produz e distribui, de forma desigual, os riscos ambientais e 

sociais (DESCHAMPS, 2008). 

O objetivo do presente capítulo é tratar da relação existente entre 

vulnerabilidade social e ambiental, que afetaria principalmente os indivíduos das 

camadas pobres da população, restringindo ou mesmo fechando os canais 

institucionais importantes como trabalho e educação, que permitem melhor acessar 

a estrutura de oportunidades e que influenciam nas perspectivas futuras, sobretudo 

dos mais jovens. Portanto, entender os mecanismos que concorrem para a 

reprodução da desigualdade social e da pobreza, considerando a organização social 
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do ambiente, nos possibilita reconhecê-lo como um importante elemento de análise, 

mesmo que não seja uma tarefa das mais fáceis analisar os problemas 

socioambientais e tratar dos dispositivos oriundos desses, que influenciam nas 

trajetórias e decisões futuras de jovens estudantes, que serão nosso objeto de 

estudo. 

 

1.1. A questão social e a questão ambiental na cidade 

 

A organização socioespacial de uma cidade pode ser analisada a partir de 

diversos elementos da estrutura urbana, como o acesso a serviços, bens e 

equipamentos, condições de infraestrutura urbana, mobilidade, mas, sobretudo pelo 

lugar de moradia e dos diferentes grupos sociais. Isso porque o lugar de moradia 

explica muito das condições sociais, ambientais e habitacionais dos indivíduos e 

famílias e de seu acesso a oportunidades, e de vínculo com importantes instituições. 

O processo de disputas por apropriação do espaço aliado ao crescimento 

populacional e/ou à expansão urbana tem seu engendramento com o advento da 

industrialização. Esse processo tende a produzir custos ambientais e sociais 

“ocultos, dificilmente visíveis no início, mas desastrosos para população e o poder 

público a longo prazo” (ACSELRAD, 2009, p. 12). 

O processo de industrialização engendrou a problemática urbana, entre 

outros fatores, pelo fato de a cidade passar a fundamentar-se no valor de troca, que 

sobrepõe-se ao valor de uso. Esse processo de industrialização que caracteriza a 

sociedade moderna, também contribuiu para marcar a localização dos 

grupos/classes sociais, evidenciando seus contrastes, e regulamentando, assim, a 

divisão dos indivíduos no espaço urbano. Tem-se assim a transformação da cidade 

em uma arena, onde embates são travados entre diferentes segmentos sociais, 

principalmente no que tange à organização e apropriação do espaço. 

Castells (1983) afirma que o processo de distribuição dos locais de moradia 

segue leis que estão atreladas ao sistema capitalista. Nesse sentido, segundo o 

autor, a distribuição das residências evidencia a segregação espacial em que a 

sociedade se encontra, que tem também seu reflexo na segregação ambiental. 
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Nesse arranjo urbano, há um conjunto de fatores que fazem surgir grupos 

segmentados, segregados e vulneráveis pela operação dos regulamentos que 

atuam conforme a capacidade social dos indivíduos dentro do sistema, ou seja, em 

função de sua renda, status profissional, nível de instrução, filiação étnica e etc. 

Nesse sentido, Silva (2013) afirma que a localização dos diferentes grupos sociais 

no espaço urbano influencia o acesso a diferentes oportunidades de inserção social 

como, por exemplo, a questão educacional e ocupacional, pois acaba 

potencializando ou restringindo esse acesso. 

Corroborando com o exposto, Harvey (1980) sugere que esse poder sobre o 

espaço proporcionado pelo capital se manifesta nas estruturas espaciais onde os 

indivíduos são distribuídos e nos serviços e bens privados ou públicos oferecidos, 

dentre os quais a utilização do transporte; o acesso à moradia e suas formas; a 

qualidade na saúde e o acesso a ela; a oportunidade de emprego e a educação. 

Esse movimento também pode ser compreendido como o processo de 

segregação urbana, que está associado e deve ser entendido, principalmente, em 

termos das desigualdades socioespaciais que permeiam os bairros das cidades. 

Isso significa que há uma relação entre o espaço social e o espaço físico, pois a 

posição dos agentes no espaço social irá refletir-se na sua localização no espaço 

físico, hierarquizando-o, ao mesmo tempo essa localização física reforça as 

posições sociais (BOURDIEU, 1997). 

Nesse sentido, são desencadeados alguns processos que atuam no espaço 

físico e social da cidade, como a formação de bairros onde os indivíduos e famílias 

menos afortunadas passam a viver segmentados e segregados, podendo ocorrer a 

formação de periferias urbanas, processos de favelização e a precarização das 

condições de vida na cidade. Portanto, veem-se os efeitos das desigualdades 

espaciais e sociais, que continuam a serem reproduzidas sobre a população de 

baixa renda. Por isso, entender os mecanismos que concorrem para a reprodução 

da desigualdade social e da pobreza, considerando a organização social do espaço, 

nos possibilita reconhecê-lo como um importante elemento de análise. 

No processo de formação das cidades, as formas de apropriação do espaço 

passam pelas condições sociais e econômicas dos diferentes grupos sociais. Com o 

crescimento urbano, esse processo se torna mais acirrado, e a constituição dos 
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espaços de moradia traz consigo algumas mazelas, que incidem mais diretamente 

sobre aqueles que não possuem os requisitos necessários para garantir uma 

localização adequada na cidade. 

A dinâmica social define e redefine o espaço, produz um rearranjo que torna 

algo que é diferente em contraditório, pois as escolhas residenciais não são apenas 

escolhas locacionais, ou seja, os indivíduos não se estabelecem em locais mais 

propensos à vulnerabilidade e/ou desvantagem socioambiental de acordo com seus 

próprios desejos, mas essas ocupações são baseadas/reguladas em função das 

necessidades sociais dos indivíduos e famílias, assim como das condições 

financeiras. Nessa linha salientam: 

(...) Tudo se passa, entretanto, como se a inserção de moradias em solos 
propensos a tais eventos fosse um risco auto-imposto à vida, uma 
convivência arbitrária dos moradores do local com ameaças naturais o que 
converteria sua territorialização em algo inadmissível, ilegítimo. (VALENCIO, 
et. al 2009 p. 35). 

Nem sempre os centros urbanos conseguem absorver as demandas 

socioespaciais geradas pelo crescimento populacional, provocando disputas pela 

apropriação do espaço urbano e/ou a extensão da malha urbana. Como afirma Henri 

Acselrad (2009), o processo de industrialização produz a expansão urbana e 

construção de megacidades, levando-nos a reunir em uma só análise tanto a 

questão social como a ambiental. Isso porque, nessa disputa, a camada da 

população mais pobre geralmente é a que sai perdedora, muitas vezes restando 

áreas degradadas, com condições ambientais desfavoráveis e sem infraestrutura 

para constituírem seus espaços de moradia. 

Consequentemente, “a mudança socioecológica urbana relaciona-se 
explicitamente com padrão espacial de distribuição das amenidades e 
males ambientais”, fazendo com que “a questão da sustentabilidade seja 
fundamentalmente a questão política de determinar quem ganha e quem 
perde nos processos de mudanças socioecológicas”. Podemos, assim, dizer 
que os “impactos ambientais urbanos” designam perturbações no processo 
de mudança socioecológica, que alteram o padrão espacial de distribuição 
do acesso aos recursos ambientais (ACSELRAD, 2009 p. 30).   

Portanto, as mazelas causadas pelo capitalismo industrial têm seus efeitos 

socioespaciais, como: especulação de terra, favela, pobreza, violência, mostrando 

as profundas desigualdades sociais que também se refletem na constituição de 

moradias em encostas, beiras de rios sujeitos a enchentes, ou seja, em espaços 

rejeitados pelos indivíduos de classe alta, e habitados pela camada menos 

afortunada da sociedade, onde ali estabelecem seus vínculos. 
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1.2. Vulnerabilidade Socioambiental  

 

Realizar uma análise teórica que articule o meio social e o meio natural pode 

representar um desafio para as ciências sociais, talvez por isso esse assunto tenha 

aparecido como um tema para as ciências humanas em período relativamente 

recente, já que é notória a relação existente entre eles. Como salientam os autores:  

É de apenas algumas poucas décadas para o presente que o ambiente tem 
sido construído como objeto epistêmico, e identificado como tema 
concernente às pesquisas em ciências sociais e particularmente na 
sociologia. Contudo, pouco a pouco distintas áreas da sociologia 
começaram a incorporar temáticas ambientais em suas problematizações, 
compondo um amplo leque de interpretações sobre as interfaces entre 
sociologia e ambiente. (FLEURY; ALMEIDA; PREMEBIDA, 2014, p.35). 

Portanto, as ciências sociais debruçam-se sobre a relação sociedade 

natureza, tendo os conflitos ambientais como um dos seus temas. Sendo assim, 

constatamos que a sociedade e natureza devem ser analisadas de forma interligada. 

Por exemplo, 

Os desastres ditos naturais não são, para a ciência supra, objeto cuja 
investigação repousa centralmente em variáveis independentes 
relacionadas intrinsecamente com fenômenos naturais. A compreensão dos 
desastres para a Sociologia focaliza a estrutura e a dinâmica social que, 
num âmbito multidimensional e multiescalar, dá ensejo a variadas 
interpretações acerca das relações sociais, territorial, institucional e 
historicamente produzidas (VALENCIO, et. al 2009, p. 14).  

Neste sentido “o ambiente é construído e percebido socialmente como um 

problema ou questão pública” (FLEURY; ALMEIDA; PREMEBIDA, 2014, p.42), pois 

aborda aspectos eminentemente sociais dos problemas e questões ambientais.  

Portanto no que diz respeito à questão ambiental, “os problemas ambientais 

não existem por si mesmo, mas, constituem o resultado de um processo 

multifacetado” (ibid), como, por exemplo, o crescimento da malha urbana com o 

advento da industrialização, fazendo com que muitas famílias se estabelecessem 

nas periferias dos grandes centros, morando em áreas socialmente e 

ambientalmente segregadas, que são muitas vezes consideradas áreas de risco, 

afetando assim vínculos estáveis de sua população jovem no acesso à escola, e a 

inserção no mercado de trabalho, entre outros e principalmente a sua permanência 
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com esses vínculos, ou seja, causa-lhes fragilidade na formação de vínculos 

institucionais estáveis.  

As dificuldades enfrentadas pela população de mais baixa renda para obter 
acesso a terras em condições aceitáveis de segurança frequentemente as 
obriga a se instalarem em áreas de risco. Assim, os pobres, tanto urbanos 
como rurais, se veem afetados ciclicamente por eventos naturais, como 
enchentes, deslizamentos ou vendavais, que causam perdas e danos de 
toda ordem (DESCHAMPS, 2008, p. 207). 

Nesta mesma linha, Valencio (2009) salienta que são frequentes as disputas 

territoriais entre os “grupos fortes” e os “grupos fracos”, nas quais os pobres sofrem 

contestação do seu direito de morar e fazer parte da cidade. Sendo assim, a 

ocupação dos espaços se dá pela hierarquização, onde os estratos mais pobres se 

localizam em áreas mais vulneráveis, enquanto os mais afortunados usufruem a 

multiterritorialidade através do capital. Assim aponta a autora: 

Se os processos de territorialização, numa dada localidade, naturalizam as 
desigualdades sociais, as relações assimétricas entre os sujeitos tendem a 
um franco esgarçamento, sendo o desastre um acontecimento crítico que 
potencializa o rompimento da tolerância às injustiças sociais continuamente 
sofridas e cuja face inversa são os privilégios concedidos regularmente a 
outrem (VALENCIO, et. al 2009 p. 6). 

Segundo Bourdieu (1998), os seres humanos, do mesmo modo que as coisas 

ocupam um lugar no espaço, e esse lugar é algo físico, ou seja, está cristalizado 

nesse espaço, onde os agentes estão posicionados sob uma graduação. “O lugar 

ocupado pode ser definido como a extensão, a superfície e o volume que um 

indivíduo ou uma coisa ocupa no espaço físico, suas dimensões, ou melhor, seu 

entulhamento (como às vezes se diz de um veículo ou de um móvel)” (BOURDIEU, 

1998, p.160). 

Para o sociólogo francês, os agentes são constituídos pela relação com um 

espaço social, isto é, pelo campo em que se inserem. É interessante observar que 

enquanto se pode definir o espaço físico pela percepção mútua das partes, o social 

é concernido pela exclusão mútua, ou seja, se sobrepõe às posições sociais, e isso 

pode ser notado na estrutura do espaço social, principalmente no espaço habitado 

que funciona como modo simbólico do social. Por isso afirma Bourdieu: 

Não há espaço, em uma sociedade hierarquizada, que não seja 
hierarquizado e que não exprima as hierarquias e as distâncias sociais, sob 
uma forma (mais ou menos) deformada, e sobretudo, dissimulada pelo 
efeito da naturalização que a inscrição durável das realidades sociais no 
mundo natural acarreta: diferenças produzidas pela lógica histórica podem, 
assim, parecer surgida da natureza das coisas (basta pensar na ideia de 
“fronteira natural”). (BOURDIEU, 1998, p.160) 
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Quando se aborda a vulnerabilidade social sob uma ótica relacional, que 

também é hierárquica 

 entendemos o conceito a partir da concepção do Kaztman (1998), no qual o 

autor se refere às situações em que os indivíduos não dominam um conjunto amplo 

de recursos socialmente produzidos que lhes permitiriam fazer frente às forças e 

circunstâncias da sociedade que determinam suas vidas; aproveitar as estruturas de 

oportunidade criadas pelo mercado, Estado e pela sociedade; tomar decisões 

voluntárias para satisfazer suas necessidades, desenvolver suas potencialidades e 

realizar seus projetos. Sendo assim, sem esses recursos os indivíduos tornam-se 

vulneráveis ante aos riscos de naturezas diversas, como os econômicos, sociais, 

culturais, ambientais, entre outros.  

Portanto, proporciona o elo que nos ajuda a entender o efeito da 

vulnerabilidade social sem perder de vista nem a estrutura de oportunidades, nem a 

capacidade de agência dos indivíduos, nos auxiliando a relacionarmos os diversos 

aspectos de uma realidade social complexa. Ou seja, a vulnerabilidade é 

compreendida de maneira relacional, como um processo e não como um estado em 

si. 

Problemas ambientais seriam então uma clara demonstração desse processo, 

que havendo uma estreita relação entre a localização espacial dos grupos que 

apresentam desvantagens sociais e aquelas áreas onde há o risco de ocorrer algum 

evento adverso, ou seja, populações socialmente vulneráveis se localizam em áreas 

ambientalmente vulneráveis, assistindo assim “ao surgimento de uma sociedade que 

produz e distribui, de forma desigual, os riscos ambientais e sociais” (DESCHAMPS, 

2008, p. 207). 

Existe consenso entre os especialistas de que a rápida urbanização 
aumenta o risco dos desastres naturais. A demanda por solo para a 
expansão da cidade provoca o aproveitamento de terras impróprias e 
expostas a riscos naturais; o rápido crescimento implica um aumento das 
edificações (muitas vezes mal construídas ou com manutenção precária), 
assim como o aterro dos canais de drenagem natural; a localização de 
indústrias e de materiais perigosos nas zonas urbanas são algumas 
características urbanas que se constituem como ameaças adicionais no 
caso dos desastres (DESCHAMPS, 2008, p. 207). 

Corroborando com o exposto, Ojima (2012) lança luz sobre a compreensão 

das interações entre ambiente e cidade, abordando o conceito de vulnerabilidade 
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que permite incorporar tanto as dimensões geofísicas, como processos sociais que 

interferem na capacidade das pessoas em enfrentar tais problemas.   

Santos (2015) relata que o grau de vulnerabilidade dos grupos sociais 

afetados é justamente o que determina sua capacidade de reconstituição após a 

ocorrência do desastre, refletindo as condições socioeconômicas da população e 

suas relações socioespaciais/ambientais. Para o autor o risco ambiental que esses 

grupos estão sujeitos, não pode ser considerado puramente como contingência, ele 

é, na realidade, parte de um processo de construção social, pois esses foram 

produzidos a partir da ação da sociedade e é sobre ela que ele se manifesta. 

Mediante essa concepção fica evidente que não se trata pura e 
simplesmente da maior ou menor exposição aos riscos e sim da dificuldade 
desses grupos, marginalizados, em identificar e reagir ao problema, cujas 
raízes estão relacionadas a processos históricos, políticos, e econômicos 
estabelecendo assim como foco de investigação dos processos sociais 
oriundos dessa temática. (PORTO; THOURET, 2007 Apud SANTOS, 2015, 
p. 79). 

Segundo Deschamps (2008), a noção de risco é interessante para o estudo 

da vulnerabilidade, e essa está vinculada à capacidade de resposta e ajustes ante 

condições adversas do meio, ou seja, a capacidade que as famílias têm de mobilizar 

ativos, escassos ou não, para enfrentar as adversidades, nesse sentido a 

vulnerabilidade se torna uma faceta das desvantagens sociais, pois pode revogar as 

perspectivas futuras, impedindo os que estão nessa situação em concorrer em 

igualdade plena com os que estão em melhores situações, seja em relação ao 

mercado de trabalho, seja nas questões educacionais.  

Para Santos (2015) as análises sobre a vulnerabilidade podem ser tomadas 

numa perspectiva individual ou coletiva, contudo, fica evidente que, mesmo numa 

análise que toma como referência o indivíduo, a vulnerabilidade pode ser 

compartilhada por um grupo social. 

Maior e Cândido (2014) argumentam que não se trata sobre vulnerabilidade 

socioambiental sem considerar a expansão urbana para áreas periféricas, e que é 

possível relacioná-la à procura por habitação em áreas com baixo valor da terra e 

sem infraestrutura. Nesse sentido os pobres e miseráveis passam a residir em áreas 

que apresentam piores indicadores de infraestrutura urbana, ou seja, sem 

abastecimento de água tratada, sem saneamento, sem coleta de lixo, etc. –, tais 
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como: terrenos com alta declividade ou próximos a cursos d’água e de lixões, 

geralmente áreas públicas e/ou de preservação. 

Portanto, há uma relação entre vulnerabilidade social e ambiental que 

influencia diretamente os indivíduos menos favorecidos com menor renda da 

população, maiores percursos para o trabalho, educação, etc. e isto pode ser 

observado quando se compara algumas variáveis conforme aponta a autora: 

“Ocupados no setor informal" e "ocupados com baixo rendimento no 
trabalho principal", resultando em elevada percentagem de famílias com 
rendimento insuficiente As proporções também são elevadas nos 
indicadores de escolaridade e analfabetismo, não frequência e nível 
inadequado, tanto dos chefes de famílias como da população jovem/adulta 
(DESCHAMPS, 2008, p. 204). 

Sendo assim, a concepção ligada à vulnerabilidade socioambiental pode 

captar e traduzir os fenômenos de sobreposição espacial e interação entre 

problemas e riscos sociais e ambientais, sendo pertinente para analisar o crescente 

entrelaçamento entre as dimensões sociais e ambientais da urbanização, pois como 

podemos perceber as áreas de risco e degradação ambiental também são, na 

maioria das vezes, áreas de pobreza e privação social. Como dito, é um conceito 

que não expressa uma situação dada isoladamente, mas uma situação relacional. 

Neste sentido, é justamente a combinação destas duas dimensões – social e 

ambiental – que estamos abordando como vulnerabilidade socioambiental. 

Nessa linha salienta argumenta Alves (2006): 

Consideramos que a vulnerabilidade socioambiental é uma categoria 
analítica que pode expressar os fenômenos de interação e cumulatividade 
entre situações de risco e degradação ambiental (vulnerabilidade ambiental) 
e situações de pobreza e privação social (vulnerabilidade social), apesar 
das limitações empíricas para operacionalização destas categorias 
analíticas (ALVES, 2006, p. 47). 
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1.3. Vulnerabilidade socioambiental, oportunidades educacionais e 

perspectivas 

 

Se antes os estudos desenvolvidos no campo da sociologia da educação 

tratavam somente do efeito da família e da escola sobre o aprendizado escolar, 

atualmente há vários estudos fundados na hipótese de que a vizinhança ou o lugar 

de moradia influenciam a dinâmica escolar. O espaço também passa a ser visto 

como instância capaz de gerar desigualdades educacionais, podendo produzir 

efeitos prejudiciais principalmente aos indivíduos de baixa renda. 

(...) uma terceira geração de estudo, com exacerbação dos fenômenos de 
guetificação nas grandes cidades tem buscado conjugar as abordagens da 
sociologia urbana e da sociologia da educação para tratar de fatores 
relacionados à organização social do território e seus possíveis efeitos 
sobre as oportunidades educacionais [e nas perspectivas futuras] 
(RIBEIRO; KOSLINSKI, 2009, p. 102). 

O lugar de moradia, a vizinhança, com seus aspectos sociais, físicos e 

naturais é o que estamos compreendendo como o ambiente que exerce influência 

sobre a trajetória escolar e perspectivas futuras dos jovens. 

Portanto, a distribuição desigual da população no espaço urbano tem seus 

efeitos no aproveitamento das oportunidades educacionais, o que refletirá nas 

perspectivas futuras de jovens. Para os que estão inseridos em um contexto de 

vulnerabilidade socioambiental, isso pode contribuir para uma fragilidade na 

formação de vínculos institucionais estáveis. Como podemos ver em outros 

trabalhos (RANGEL, 2008) que relacionam a influência da composição social em 

que os jovens estão inseridos sobre suas condições educacionais e laborais e seus 

planos futuros.  

Os autores Alves, Franco e Ribeiro (2008) demostram que há uma relação 

entre a questão social e as desigualdades educacionais, pois os espaços são 

constituídos de dinâmicas sociais, econômicas, políticas e educacionais, e de 

distintos níveis de vulnerabilidade que se refletem na organização social das 

famílias, nos vínculos institucionais existentes, apresentando fortes assimetrias. 

Portanto, a forma como as classes sociais se distribuem no espaço e as 

condições ambientais às quais estão submetidas, facilitam ou bloqueiam o 
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desempenho educativo1 de sua população, causando intermitências – às vezes de 

forma total – de alguns vínculos institucionais, como a continuidade na vida 

acadêmica e sua inserção ao mercado de trabalho formal.  

Segundo Bourdieu (1997), a capacidade de se apropriar do espaço está em 

relação direta com o capital que possui. Preconiza Saraví: 

(...) numa sociedade onde a condição socioeconômica tem uma importância 
crucial para posicionar os sujeitos na estrutura social, essa importância se 
vê refletida no espaço urbano. (...) Não se trata simplesmente de um critério 
de diferenciação, mas, ao mesmo tempo, de um critério chave de 
hierarquização, e mais especificamente de desigualdade. Quando falamos 
da distribuição da população no espaço, falamos não somente de 
diferenciação, mas também de desigualdade e inclusive de exclusão 
(SARAVÍ, 2008, p. 183). 

Assim, podemos constatar uma associação estudada na sociologia que 

mostra que quanto mais pobre e/ou mais vulnerável a população de uma área 

estiver em relação a outros espaços da cidade, menos possibilidade tem seus 

indivíduos de completarem níveis significativos de escolaridades e/ou alcançar 

posições ocupacionais mais elevadas, o que exerce rebatimentos em diversas áreas 

de sua vida (KAZTMAN; RETAMOSO, 2008). Por isso, esse trabalho tem como 

objetivo tratar das trajetórias escolares e perspectivas futuras dos jovens, 

relacionando-as às desigualdades socioespaciais/ambientais.  

Nos últimos anos, temos visto o ensino e o aprendizado escolar sendo 

reconhecidos e valorizados quanto a suas potencialidades de recursos e/ou ativos 

para os indivíduos que participam desse processo, no entanto, não são incorporados 

ou assumidos na prática por uma parte da população – não por falta de desejo – 

principalmente para aqueles que se estabelecem em bairros cujo perfil social, 

econômico e ambiental é relativamente inópia, devido aos recursos socioculturais 

adquiridos nas relações intrapessoais. 

Portanto, em se tratando de estrutura de oportunidades, é possível verificar 

que essa apresenta uma configuração progressivamente competitiva, que 

frequentemente restringe ou mesmo fecha os canais institucionais que possibilitam a 

materialização das expectativas e objetivos dos jovens, principalmente dos setores 

                                                             
1
 O termo “educativo” se refere ao aprendizado em sala de aula – este é o objetivo proposto por esse 

trabalho, que aborda também as perspectivas futuras dos jovens estudantes – e não as habilidades 
cognitivas de uma forma geral, que também poderiam ser tratadas neste contexto. 
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populares, não permitindo que um determinado contingente desses, realize uma 

transição para a fase adulta de maneira menos conturbada possível, num contexto 

em que importantes instituições como a escola e o mercado de trabalho, apresentam 

sinais de perda da eficácia do papel socializador, deixando de ser um mecanismo 

possibilitador de ascendência social para os jovens de classe baixa. 

Neste sentido, que se reconhece a existência de diferenças e/ou 

desigualdades entre indivíduos, e que há ciência de que as trajetórias escolares, ou 

seja, os casos de sucessos e fracassos escolares são analisados sob inúmeras 

hipóteses explicativas que precisam sempre ser integradas e contextualizadas, já 

que nenhuma característica em si explicaria uma trajetória (GIRALDI, 2014). 

 Assim, Rangel (2008) traz uma abordagem sobre o processo de desfiliação 

institucional – processo de enfraquecimento dos vínculos dos indivíduos com 

instituições que exercem um papel importante no processo de integração social 

como a escola, o mercado de trabalho e a família. Tais fatores repercutem na 

intensa valorização ideológica, aspirações e qualidade de vida entre os jovens.  

Tomando como base o termo, em uma primeira abordagem, a desfiliação não 

representa a ausência de relação social – a desfiliação se apresenta como um 

processo que se caracteriza pela plasticidade e fluidez – um conjunto de relações 

sociais particulares, ou seja, o desfiliado não perde seu vínculo com o centro, 

continuando dependente desse.  

Não equivale necessariamente a uma ausência completa de vínculos, mas 
também ausência de inscrição do sujeito em estruturas portadoras de um 
sentido (...), O que lhes falta é (...) a existência de projetos através dos 
quais as interações ganhem sentido (CASTEL, 1998, p. 536 Apud RANGEL, 
2008, p. 227). 

Em outra abordagem, Rangel (2008) apresenta o conceito de Saravi (2004), 

que vê a desfiliação como um estado em que o indivíduo apresenta nenhuma fluidez 

ou plasticidade, portanto, seria a não inscrição ou a dissociação ocorrida pelo 

indivíduo de instituição que promove a integração social, nesse estágio o indivíduo 

se encontraria em situação consolidada. 

Nessa ótica, os indivíduos que estariam nessas condições apresentam um 

estado permanente de inatividade e consequentemente sofrem mudanças que os 

expõem as dificuldades de reintegração social. Portanto salienta o autor: 
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Essas mudanças expressariam tendência à consolidação da desfiliação 
como um status, uma condição de permanência, um estado que seria 
danoso a tais jovens, na medida em que passariam a fazer parte de uma 
subcultura que concentra desvantagens em relação ao restante da 
população, convivendo com a dificuldade de reintegração social, num risco 
crescente de exclusão social extrema (RANGEL, 2008, p. 234). 

Assim, a desfiliação é internalizada pelo indivíduo como a não possibilidade 

de utilização dos meios ou recursos necessários para atingir os objetivos desejados 

frustrando suas aspirações, portanto o desfiliado não consegue manter vínculo 

estável com a escola, por exemplo. Essa tensão entre expectativa e oportunidade 

geraria um esmorecimento ou afrouxamento na relação de alguns indivíduos com 

normas institucionais. Preconiza o autor: 

O desfiliado conviveria com a impossibilidade de agir segundo as normas 
instituídas, uma impossibilidade quanto à internalização e negociação com 
normas destes canais institucionais [trabalho e a escola], meios definidos 
como legítimos para mobilidade ascendente (RANGEL, 2008, p. 231). 

Em diferentes momentos da vida os jovens se ajustam a formas adaptativas 

diversas, pois os comportamentos adaptativos que passam pela aceitação e rejeição 

dos objetivos culturais e dos meios institucionais são resultados da tensão 

ambivalente do sistema cultural sobre a estrutura de oportunidades imposta sobre os 

indivíduos (RANGEL, 2008). Assim, os que moram em locais pobres e segregados 

podem ter um leque de oportunidades mais restrito e de menor qualidade, que pode 

refletir nos piores resultados tanto na questão escolar, pois muitas vezes atrapalham 

suas trajetórias escolares, como também na inserção no mercado de trabalho, 

ficando com os empregos informais e/ou menos remunerados.  

Nessa linha Flores (2008) salienta que a segregação residencial nos permite 

predizer que há existência de piores e poucas oportunidades aos jovens que se 

encontram nessa situação, apresentando menos possibilidade de progressão nas 

trajetórias escolares e assim, de alcançar níveis educacionais elevados, como a 

educação universitária. 

Segundo Flores (2008) um ano a mais na média de educação entre os 

adultos da família aumenta a chance de melhores resultados educacionais. Ou seja, 

quanto maior for à média de educação dos adultos na família, aumenta a chance 

dos jovens obterem maiores resultados educacionais, que concomitantemente 

refletirá nas suas trajetórias educacionais e perspectivas futuras, corroborando com 

Bourdieu (1970), que aponta a trajetória escolar vinculada diretamente ou 
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indiretamente aos capitais, social, econômico e cultural que cada família pode 

disponibilizar para seus filhos, ou seja, a família por meio de ações materiais e 

simbólicas tem um papel importante na vida escolar dos seus membros. 

Portanto, famílias de baixa renda que não dispõe muitas vezes de um nível de 

capital social elevado ficam fadadas a não proporcionar mecanismos importantes 

para sucesso ou um bom desempenho acadêmico dos seus membros familiares. 

Kaztman (2008) corrobora nessa linha quando salienta que, quanto mais 

forem heterogêneas as redes sociais escolares, maior a possibilidade dos indivíduos 

de classe baixa acrescer no seu capital social. 

Então, a exposição prolongada à situação de exclusão social, o contexto de 

segregação espacial e vulnerabilidade socioambiental podem neutralizar as 

eventuais virtudes de interações com os desiguais, fazendo assim que esses 

indivíduos de família de baixa renda percam a crença na escola como um acesso à 

mobilidade social, rompendo seu vínculo com essa instituição. 

Vale ressaltar que muitos dos jovens oriundos de famílias de baixa renda que 

na sua maioria se estabelecem em locais de segregação socioespacial/ambiental, 

acabam se inserindo no mercado de trabalho muito cedo, pois não veem a escola 

como um ativo que lhes possa gerar oportunidades. 

Os espaços onde se estabelecem um determinado número de famílias de 

baixa renda as oportunidades disponíveis se apresentam de forma diminuta tanto no 

que se refere à quantidade como à qualidade. Sendo assim os indivíduos não 

dispõem de uma gama tão abrangente de ativos que lhes possam proporcionar uma 

equidade social como, por exemplo, ao que tange a questão de continuação à vida 

acadêmica, entre outros, que lhes sirvam para o melhoramento do seu bem-estar 

social, uma vez que a escassez de ativos não proporciona um lugar digno diante de 

outros estratos sociais. 

  Tentando lançar luz nesta complexa trama construída na relação de 

oportunidades e perspectivas de indivíduos oriundos de famílias de baixa renda e 

que moram em área degradada social e ambientalmente falando, Kaztman (1998) ao 

tratar sobre vulnerabilidade – como acima exposto – preconiza que o nível de 

vulnerabilidade de um lugar depende da posse e controle dos ativos, ou seja, dos 

recursos requeridos para o aproveitamento das oportunidades, apoiando-se na 
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abordagem de ativos e estruturas derivadas do acesso a políticas sociais, buscando 

incorporar redes de serviços de apoio social encontradas no espaço urbano que 

possam caracterizar maior ou menor vulnerabilidade das pessoas, como atividades 

escolares, atividades religiosas, proximidade com familiares, etc. 

Portanto, vulnerabilidade social dos espaços territoriais tem rebatimento nas 

trajetórias educacionais, pois a pobreza urbana reverte-se em exclusão social com a 

crescente segregação das populações pobres nesses espaços, contribuindo como 

fatores limitadores que tendem a restringir as oportunidades educacionais. Dessa 

forma compreendemos que tal relação está profundamente permeada por uma 

arraigada desigualdade na estrutura social que filtrou, com profundidade, a estrutura 

espacial, dificultando os indivíduos em mobilizar ativos para aproveitar as 

oportunidades disponíveis e relevante em seu entorno. 

Argumentam os autores: 

A exclusão social prolongada pode gerar nas famílias (...) [e jovens] 
imagens próprias, baixas expectativas no tocante às conquistas 
educacionais e às possibilidades que tais conquistas acarretem uma 
modificação significativa de suas condições futuras de vida, como também 
escassas capacidades para estruturar desejos e administrar os prêmios 
recebidos. Também podem gerar ressentimentos com respeito a uma 
sociedade que os exclui e que se norteia através de códigos diferentes dos 
seus (RETAMOSO; KAZTMAN, 2008, p.264). 

Essa supressão implica na modificação social dos bairros, que o torna cada 

vez mais socioeconomicamente heterogêneo, assim, Kaztman e Retamoso (2008) 

constatam a importância relacionada à homogeneidade em relação à composição 

social dos bairros pobres no que prediz ao rendimento escolar, ou seja, jovens que 

provêm de lares onde há uma precariedade de recursos tende a ter resultados 

acadêmicos melhores quando estas moram em vizinhanças de composição social 

heterogênea, em comparação com aquelas que têm em sua vizinhança grande 

maioria dos domicílios com poucos recursos. 

Kaztman (2012) nos ajuda a compreender os efeitos desses processos sobre 

o tecido social do espaço territorial, pois segundo o autor a redução de 

oportunidades de contatos e interações entre os estratos sociais diferentes fortalece 

a segregação, impactando na coesão social. Sendo assim, quanto maior o 

afastamento entre as classes, maior será a probabilidade de surgir grupos 

homogêneos, refletindo assim, nas desigualdades educacionais, pois reduz a 

oportunidade de interação sob condições de igualdades entre crianças e jovens 
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oriundos de localidades de recursos inópias, com outros indivíduos provenientes de 

locais opulentos. 

No entanto, vale ressaltar que indivíduos que moram num contexto segregado 

não estão fadados a ter menores resultados educacionais ou se inserir no mercado 

de trabalho informal, exercendo suas trajetórias educacionais de forma conturbada e 

intermitente, ou até mesmo de ausência total.  

Corroborando com esse pensamento, Charlot (2013) salienta que cada 

indivíduo tem sua história que é ao mesmo tempo uma história social e uma história 

singular, sendo assim, não podemos negligenciar essa história, pois cada um tem 

uma forma singular de viver sua posição social, nesse sentido “temos uma posição 

social objetiva, mas também uma posição social subjetiva (...) há várias formas 

subjetivas de como podemos ocupar uma posição subjetiva” (CHARLOT, 2013, p. 

165). As ações que serão tomadas diante dessa subjetividade dependerão muito 

dos indivíduos, ou seja, esses podem aceitar sua posição social ou buscar ativos 

que proporcionam transformação na sua posição social, portanto não somos 

somente sujeitos somos também agentes sociais.     

Portanto, esses indivíduos podem resistir ao revés em suas vidas, 

acumulando ativos necessários e aproveitando as oportunidades – poucas 

provavelmente – que lhes são oferecidas, presente na estrutura de oportunidades e 

que lhes são relevantes, de maneira que estes reajam ao seu entorno e vão se 

ajustando a suas próprias expectativas. 

Sendo assim, as questões que envolvem trajetórias e perspectivas dos jovens 

de classe baixa e sua desfiliação institucional, também perpassam pela questão 

ambiental, pois como acima exposto, muitas dessas famílias se estabeleceram em 

locais vulneráveis, ou seja, suas moradias se localizam em beiras de rios sujeitos a 

enchentes, encosta de moro sujeito a deslizamentos, margem de rodovias, entre 

outros, que contribui como um agente complicador para jovens estudantes 

moradores dessas áreas, pois as famílias vivem em constantes ameaças de riscos 

ambientais. 

Portanto, esse trabalho tratará da relação entre a localização espacial dos 

setores mais populares, geralmente em áreas ambientalmente vulneráveis, e o 

estabelecimento de vínculos institucionais e geração de perspectivas futuras de seus 
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jovens. Pressupomos que a presença de populações de baixa renda em áreas sem 

infraestrutura, serviços urbanos e com risco de degradação ambiental podem gerar 

novas situações de vulnerabilidade socioambiental, reproduzindo tais condições 

entre os mais jovens. 

Nessa linha, Almeida e Leite (2017) mostram alguns resultados de sua 

pesquisa realizada com alunos moradores em área de vulnerabilidade 

socioambiental em Ururaí. Salientam que:  

O motivo, para 40% desses, consiste na compreensão de que é necessário 
estudar para alcançar uma qualidade de vida melhor no futuro e 12,5% 
disseram que gostam de estudar e 17,5% entende que irão terminar os 
estudos completando o Ensino Médio. Poucos possuem o desejo de prestar 
vestibular, 33% dos entrevistados, isso devido à necessidade que esses 
jovens possuem de possuírem uma independência financeira (a maioria 
pretende começar a trabalhar ou fazer um curso técnico para logo 
trabalhar). Com relação à escolarização dos pais fica evidente que a maioria 
não teve acesso ao ensino superior (ALMEIDA; LEITE, 2017, p.5). 

O que nos confirma a validade das considerações anteriormente 

apresentadas, pois, para jovens oriundos de áreas segregadas a conciliação de 

trabalho e estudo se torna uma dificuldade e, por isso, o abandono dos estudos para 

trabalhar é uma prática comum entre os jovens de baixa renda (LISBOA, 2010), que 

como visto acima é uma variável pertencente aos indivíduos que ocupa essas áreas 

segregadas ambientalmente e socialmente. Assim, essa população vê suas 

possibilidades de desenvolvimento de carreira limitadas diante de tantas exigências 

e demandas como, por exemplo, em relação a sua qualificação tanto profissional 

como educacional.  
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CAPÍTULO II 

Desigualdades Socioambientais e formação dos bairros de Campos dos 

Goytacazes 

 

 

Introdução 

 

Nas três primeiras décadas do século XX o município de Campos dos 

Goytacazes foi um dos principais produtores de cana de açúcar do estado do Rio de 

Janeiro. Foi nesse contexto que muitos dos bairros de Campos se formaram, a partir 

do declínio da indústria sucroalcooleira, apresentando assim algumas mazelas 

sociais como a pobreza, a violência, o analfabetismo urbano, a constituição de 

moradias em encostas e beiras de rios sujeitos a enchentes, e com condições 

ambientais desfavoráveis e sem infraestrutura para que as famílias pudessem 

constituir suas moradias de forma digna. 

O presente capítulo tem por objetivo tratar sobre as origens da formação dos 

bairros do município de Campos dos Goytacazes – RJ e sua relação com o advento 

e declínio das grandes usinas ligadas à indústria sucroalcooleira, identificando 

algumas características históricas sobre o crescimento e a consolidação do espaço 

urbano e suas consequências na vida de sua população, a fim de identificar 

elementos que permitam compreender alguns mecanismos que possam gerar a 

vulnerabilidade e/ou desvantagem socioambiental, entendendo que o fator 

socioambiental é muito relevante na configuração da distribuição espacial, das 

situações de pobreza e privação social.  

O bairro sobre o qual lançamos luz foi Ururaí, pois este apresenta 

características socioambientais que podem ser estudadas dentro da abordagem por 

nós prevista, pois muito da sua dinâmica tanto espacial como socioambiental foi 

determinada pela presença da Usina Cupim, e a localização de algumas famílias se 

deu em áreas impróprias para moradias, ou seja, em áreas úmidas aterradas e às 

margens do rio Ururaí e do canal de Cacomanga, que são afetadas por inundação e 

enchentes. Portanto, esse fator traz consequências nas condições de infraestrutura 
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urbana e nos aspectos sociais e econômicos, o que também pode influenciar no 

vínculo educacional e nas perspectivas futuras da população jovem desse bairro.  

 

2.1. A indústria sucroalcooleira e a organização socioespacial em Campos 

 

A história das atividades econômicas da região Norte Fluminense está 

bastante ligada à indústria sucroalcooleira, especialmente na cidade de Campos dos 

Goytacazes, localizada na região norte do Estado do Rio de Janeiro. A estrutura 

agrária característica dessa região tem origem no início do século XX, com o 

advento das grandes usinas, que substituíram o engenho a vapor e alteraram a 

organização precedente, na qual tinham grande importância os pequenos 

fornecedores de cana de açúcar (TOTTI; PEDROSA, 2006, p. 24).  

Assim o município de Campos se polariza em relação ao desenvolvimento 

regional, e essa polarização era tão explícita, que o município poderia ser 

identificado como “norte fluminense”, dada a sua extensão territorial e o seu poder 

econômico (PIQUET, 2004, p. 3). Portanto, desde o século XIX a história desta 

região é marcada pela riqueza advinda do setor açucareiro e durante as três 

primeiras décadas do século XX o Estado do Rio de Janeiro ocupou a segunda 

posição dentre os maiores produtores de açúcar do Brasil, capitaneado pelo 

município de Campos dos Goytacazes.  

Segundo Piquet (2004), em 1940 o cenário nacional da agroindústria 

açucareira muda radicalmente com a entrada de empresas paulistas na fabricação 

de equipamentos para o setor (carregadeiras, moendas e caldeiras) e é neste 

período que o norte fluminense perde para São Paulo a posição de segundo 

produtor nacional. Em 1967, a fixação pelo Instituto do Açúcar e do Álcool – IAA de 

uma escala mínima de produção de 200 mil sacos de açúcar para cada uma das 

usinas brasileiras vai determinar a desativação de inúmeras delas no Estado do Rio, 

permanecendo apenas o espaço agrário ao redor da cidade de Campos como 

núcleo da produção açucareira fluminense. Das 27 usinas então existentes no 

estado, 13 são desativadas, denotando que os empresários fluminenses já não 

acompanhavam o ritmo de modernização do setor. 
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Cruz (2003) argumenta que, devido à polarização histórica do município de 

Campos, em decorrência do peso da economia açucareira, a região passa por um 

processo de crescimento populacional, e dentre os municípios, Campos, o polo 

açucareiro, foi quem teve o maior ganho de população no período. Isso nos aponta 

que muitos dos bairros/localidades foram engendrados a partir da dinâmica 

sucroalcooleira, que “gerou um contingente de milhares de boias-frias, expulsos do 

campo para a cidade, vivendo em condições precárias de vida e de renda” (CRUZ, 

2003, p. 297). 

Salienta ainda o autor: 

Em Campos, o aumento do número de pessoas abaixo da linha de pobreza 
e do número de famílias pobres; a manutenção das baixas posições no IQV 
e no IDH; dos baixos índices de alfabetização e escolaridade; e o 
crescimento do número de favelas – expressam as consequências do modo 
de integração periférica do município-região no processo de modernização 
da agroindústria açucareira. O declínio do emprego e a liberação de um 
grande contingente de trabalhadores oriundos das mais precárias condições 
sociais e de trabalho, reproduziu e aprofundou a posição marginalizada e de 
exclusão desse contingente (CRUZ, 2003, p. 301). 

Vale lembrar, como exposto no primeiro capítulo desse trabalho, que o 

deslocamento de famílias devido ao advento da industrialização contribuiu para 

marcar a localização dos grupos/classes sociais locais na cidade, e as condições de 

vulnerabilidade e/ou desvantagem socioambiental afetaram sobretudo a população 

mais pobre, restando-lhes muitas vezes áreas degradadas, com condições 

ambientais desfavoráveis e sem infraestrutura para constituírem seus espaços de 

moradia, originando, portanto, uma disputa desigual entre as camadas sociais. 

Portanto, a formação dos bairros/localidades na cidade de Campos se deu no 

contexto de declínio da indústria sucroalcooleira, e consequentemente trouxe 

consigo problemas como a ratificação da pobreza; a violência, a contribuição para o 

analfabetismo; a constituição de moradias em encostas e beiras de rios sujeitos a 

enchentes, pois como as famílias menos afortunadas não tinham ativos suficientes 

para se estabelecer em locais mais favoráveis restavam-lhes os espaços rejeitados 

pelos indivíduos de classe alta, e habitados pela camada menos afortunada da 

sociedade. 

Portanto, o crescimento da população, o uso e ocupação do solo sem 

planejamento adequado são elementos que afetaram diretamente o meio ambiente e 
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a qualidade de vida da população dos bairros mais periféricos da cidade de Campos 

dos Goytacazes, gerando inúmeros problemas de ordem ambiental, social e 

econômica. 

Entendemos que não é por acaso que as áreas de degradação ambiental 

também são, na maioria das vezes, áreas de pobreza e privação social. Assim, 

nossa hipótese é de que a vulnerabilidade ambiental é um fator relevante na 

configuração da distribuição espacial das situações de pobreza e privação social, 

dentre essa a permanência do vínculo educacional e a inserção ao mercado de 

trabalho. “Nesse sentido, a categoria vulnerabilidade socioambiental pode captar e 

traduzir os fenômenos de sobreposição espacial e interação entre os problemas 

sociais e/ou ambientais, sendo adequada para uma análise da dimensão 

socioambiental e espacial da pobreza” (ALVES, 2006, p.44).  

 

2.2. Processo de ocupação do espaço em Ururaí 

 

Um dos bairros de Campos que apresenta algumas características que 

podem ser estudadas quanto a abordagem que envolve a questão socioambiental é 

Ururaí2, esse bairro fica localizado ao sul do município de Campos dos Goytacazes, 

cortado pela BR 101, sua população era de aproximadamente 8.800 habitantes em 

2010, com cerca de 2.640 residências segundo dados do IBGE, 2010. O 

povoamento dessa localidade esteve bastante atrelado à presença do município de 

Campos na agroindústria açucareira nacional no século passado, como acima 

exposto. 

Muito da dinâmica social do bairro de Ururaí foi determinado pela presença da 

Usina Cupim, que além de empregar várias pessoas, também concedeu terrenos e 

casas para as famílias. Entretanto, a ocupação do espaço se deu muito próxima ao 

Rio Ururaí que circunda parte do bairro, atravessando a própria BR 101 (FIRMO, 

2016). 

                                                             
2
 O bairro Ururaí foi à localidade à qual concentramos a nossa investigação sobre as trajetórias 

escolares e perspectivas futuras dos jovens estudantes do 3º ano de escolaridade do Ensino Médio 
das escolas públicas desse bairro, correlacionando com as desigualdades socioespaciais/ambientais. 
Como será observado no capítulo posterior. 
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Como não havia casa nem terrenos disponíveis e a preços acessíveis para 
todos, principalmente para os trabalhadores da lavoura, muitos só tiveram 
como alternativa ocupar as áreas de domínio estatal, como margens de rios, 
lagoas, canais, rodovias e ferrovias (...) aspectos demográficos, padrões de 
assentamento e a desigual distribuição de terra figuram entre os elementos 
que se conjugam para incrementar as chamadas situações de 
vulnerabilidade (SIQUEIRA; MENDES; FILHO, 2016 p. 115) 

Portanto, verifica-se que a ocupação territorial em Ururaí não foge do contexto 

histórico das cidades industrializadas, pois com o advento da industrialização há 

uma expansão da malha urbana engendrando disputas por apropriação do espaço 

urbano marcando assim a localização de grupos sociais, e o acesso a diferentes 

oportunidades como, por exemplo, as educacionais e ocupacionais. Corroborando 

com o exposto salientam as autoras: 

(...) Houve a crescente ocupação de áreas úmidas aterradas e de áreas às 
margens do rio Ururaí e do canal de Cacomanga, seu afluente. Segundo 
Malagodi e Siqueira (2012), as áreas afetadas por inundações e enchentes 
se encontram ocupadas por família de trabalhadores, às margens do rio 
Ururaí, devido à priorização do uso das terras melhor drenadas para o 
plantio de cana-de-açúcar (CASTRO; SIQUEIRA, 2014 p. 8). 

Nesse contexto, as famílias ribeirinhas do bairro de Ururaí são as que têm sua 

dinâmica social mais afetada com o transbordo do rio, devido à escassez de ativos 

necessários para enfrentar tais situações adversas causadas pelas cheias do rio. 

Muitos indivíduos moradores dessa área são trabalhadores assalariados. Em 

pesquisa realizada em 2015 com a população residente em áreas afetadas pelas 

inundações, “(...) dos que declararam obter renda proveniente do trabalho, 8% 

recebe até meio salário mínimo; aproximadamente 40% recebem de meio a um 

salário mínimo; outros cerca de 40% recebem de um a dois salários mínimos” 

(FIRMO, 2016). Muitas famílias apresentam dificuldades para adquirir terrenos e/ou 

casas em áreas mais altas e com estrutura urbana melhor, localizadas no lado 

esquerdo do bairro, no sentido centro à capital.  

Portanto, essa população ribeirinha é a que mais sofre com as inundações, 

embora os efeitos das grandes inundações não seja uma constante na vida das 

famílias, localizadas próximas ao rio ou em outras áreas mais baixas de Ururaí. Mas, 

devido o transbordo do rio Ururaí, a população vive na iminência de uma enchente, 

sempre relembrando o evento ocorrido em 2008 (houve uma enchente grande 

proporção nesse ano). Hoje os pequenos transbordos continuam a acontecer e 

mexer com a dinâmica da população ribeirinha.     
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Almeida e Leite (2017) se referindo ao bairro Ururaí argumentam que “ainda 

que os eventos desastrosos de maior magnitude ocorram com baixa periodicidade, 

verifica-se que outros de menor intensidade acontecem com maior frequência” 

(ALMEIDA; LEITE, 2017, p. 2 ibidem). Afirmam as autoras: 

Devido aos baixos totais pluviométricos anuais, mesmo durante o período 
do verão, os transbordamentos são eventos episódicos. Contudo, quando 
ocorrem costumam ser desastrosos e causam grandes prejuízos 
socioeconômicos. O mais recente e emblemático foi o ocorrido em 2008, 
quando praticamente todo o bairro ficou submerso devido à dificuldade de 
escoamento das águas proporcionada pela presença dos já mencionados 
diques irregulares no interior da Lagoa Feia (ALMEIDA; LEITE, 2017, p.3). 

Portanto esses eventos têm efeitos prejudiciais para as famílias e grupos 

afetados, pois além de comprometerem suas residências, acabam também 

contribuindo para o aumento da vulnerabilidade desses moradores. 

São comuns as “cheias” do Rio Ururaí, mas historicamente parece ser 
menos frequente seu transbordo em direção ao núcleo urbano, como 
ocorreu em 2008, obrigando mais de centenas de pessoas a se alojarem 
em abrigos improvisados nas escolas e creches do bairro (MALAGODI; 
SIQUEIRA, 2012 Apud MALAGODI, 2017, p. 1). 

Portanto, quando acontecem acumulações significativas de água devido ao 

curso natural dessas, ou seja, quando os corpos d’água buscam seu leito maior, 

muitas áreas em Ururaí ficam passivas a sofrerem com processo de inundações, 

principalmente as que estão localizadas em áreas mais baixas do bairro e nas 

margens do rio, e é importante lembrar que com a chegada do verão as cheias 

acontecem com mais frequência (SIQUEIRA; MENDES; FILHO, 2016). 

Malagodi (2017), ao tratar da dinâmica urbana e questões socioambientais 

em Ururaí, parte de relatos que indicam que a consolidação do bairro se inicia desde 

século o XIX e que a partir do século XX, sua população se expande para a margem 

esquerda do Rio Ururaí – ou seja, justamente na área mais baixa do bairro e às 

margens do Rio Ururaí – e sua formação estaria atrelada ao fornecimento de mão de 

obra para a produção açucareira, corroborando com o exposto acima. 

O autor aborda algumas etapas de ocupação e expansão de Ururaí, que vai 

desde o início da atividade canavieira na região no século XVII, até a fundação do 

Engenho Cupim em 1830, passando pela gestão dos franceses na nova Sucrerie du 

Cupim, estendendo até o ano de 1907, chegando até a transição entre o final da 

gestão dos franceses e o início da gestão do Grupo Othon sobre a Usina Cupim, e 

sua falência no ano de 2007. 
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Malagodi (2017), também aborda as etapas do crescimento e urbanização do 

bairro, que estão relacionadas ao primeiro núcleo de moradia para os trabalhadores 

da Usina Cupim; perpassando por investimento da empresa e do poder público 

sobre a área mais úmida do bairro, que se estende até o limite do canal Cacomanga. 

Nesse processo, o autor identifica: 

A consolidação de um padrão dominante de urbanização “para dentro” do 
bairro, de reformas e benfeitorias; o deslocamento e a criação de conjuntos 
habitacionais para extrato de mais baixa renda ou que ocupava posição 
inferior na escala do favoritismo político, “para fora” do bairro; e, mais 
recentemente, o início de um padrão de ocupação “para dentro” do bairro, 
seja nos últimos “vazios” mantidos para fins de especulação imobiliária, seja 
de seus tradicionais limites sobre áreas de pastagens ou cana (MALAGODI 
2017, p. 5). 

Nesse sentido fica evidente a correlação do processo histórico  de ocupação 

do bairro de Ururaí com as dimensões relativas ao acesso a serviços coletivos 

urbanos, às condições de infraestrutura urbana e aos aspectos sociais e 

econômicos, e por que não dizer nos aspectos educacionais que vão sofrer reflexos 

negativos e positivos, seja no que se refere à filiação ou desfiliação de instituições 

importantes – como a escola e o trabalho – que podem influenciar no vínculo 

educacional e nas perspectivas futuras de sua população residente, e principalmente 

no que se refere ao público jovem.  

Portanto, a “distribuição desigual dos recursos coletivos urbanos na cidade 

decorre de processos sociais e espaciais que implicam possessão e despossessão 

dos indivíduos ou grupos sociais no território” (RIBEIRO et al, 2013 apud FIRMO, 

2016). “Não se pode romper com as falsas evidências e com erro inscrito no 

pensamento substancialista dos lugares a não ser com a condição de proceder a 

uma análise rigorosa das relações entre as estruturas do espaço social e as 

estruturas do espaço físico” (BOURDIEU, 1998 p. 161). 
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2.3. Condições urbanas e sociais em Ururaí atualmente 

 

Ao se estabelecer uma comparação entre Ururaí com outros bairros que se 

localiza em áreas mais centrais do município de Campos dos Goytacazes3, 

percebemo-lo com algumas desvantagens em relação à renda e aos serviços 

públicos ofertados, tais como acesso a serviço de água, energia elétrica, esgoto, 

entre outros, como demostrado (FIRMO, 2016) através dos dados do Censo 2010. 

Em relação à renda média, por exemplo, Ururaí está entre os que possuem 

maior percentual de domicílios com uma renda per capita de até 1 salário mínimo, 

enquanto outros bairros têm maior participação de 1 a 5 salários mínimos e mais de 

5 salários mínimos. Os bairros com menores renda per capita são justamente os 

bairros que ocupam as periferias do município, da qual Ururaí faz parte. Assim, 

podemos supor que os indivíduos/famílias que residem nestas localidades possuem 

menos posse dos “ativos” necessários, como a posse de capital econômico, para 

acessar via mercado alguns serviços essenciais. São famílias de classe 

trabalhadora, detentoras de baixa remuneração pelo trabalho exercido. 

É importante lembrar que as famílias de Ururaí têm sua história atrelada às 

atividades agrícolas da cana de açúcar, e mesmo com o fechamento da usina não 

percebeu uma mobilidade significativa em relação à renda, portanto, “os baixos 

salários impediam os trabalhadores de adquirir terrenos em áreas mais altas” 

(CASTRO; SIQUEIRA, 2014, p. 8), e ainda na presente data, continuam a criar 

barreiras para tal aquisição. Apontam os autores, 

Se, durante décadas, os moradores estavam vinculados a atividades na 
lavoura de cana-de-açúcar e na usina de açúcar e álcool, com o fechamento 
da usina, a ocupação principal passou a ser o comércio e serviços. Mesmo 
buscando trabalho fora do bairro, os moradores continuaram residindo em 
Ururaí (SIQUEIRA; MENDES; FILHO, 2016, p. 115). 

Já em relação à taxa de alfabetização, considerando o percentual de pessoas 

com 10 anos ou mais não alfabetizadas, verificou-se que com os avanços 

consideráveis que vêm acontecendo nas últimas décadas em nosso país, há um 

declínio nessa taxa, e o município de Campos não foge dessa regra. Mas, mesmo 

assim verifica-se que o bairro de Ururaí, quando comparado aos outros, fica entre os 

                                                             
3
 O bairro de Ururaí se encontra a dez quilômetros do centro da cidade de Campos dos Goytacazes. 
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bairros com as maiores taxas de analfabetismo, mesmo que essa taxa seja pequena 

(FIRMO 2016). 

Em relação à infraestrutura urbana, foi realizado pela prefeitura em Ururaí o 

Programa Bairro Legal, uma política pública utilizada pela última gestão municipal, 

que tinha como propósito beneficiar moradores de diversos bairros da cidade com 

pouca ou nenhuma infraestrutura urbana, visando à regularização dos mesmos do 

ponto de vista urbanístico e fundiário dos vários loteamentos irregulares existentes, 

através de obras de infraestrutura urbana. Tais ações foram realizadas pela 

prefeitura, através da secretaria de Obras e Urbanismo, contando com drenagem de 

águas pluviais, rede de água, tratamento de esgoto, urbanização, pavimentação, 

mobilidade, entre outras melhorias. Mesmo assim, nota-se uma maior ausência de 

esgotamento sanitário em relação a outras áreas da cidade, e muitas ruas sem 

pavimentação  

Mas, o que nos parece é que há uma divisão interna no bairro de Ururaí, que 

mereceria também uma pesquisa mais aprofundada para inferir análises mais 

conclusivas. Isso porque as famílias que moram no lado direito do bairro sentido 

centro capital, se estabeleceram em áreas com infraestrutura desfavorecida, e onde 

geralmente há mais problema com as enchentes, diferentemente dos que residem 

no lado esquerdo do bairro sentido centro capital. Claro que essa observação não 

chega aos termos de Caldeira (2008), onde a autora aponta espaços com 

proximidade física e distância social, já que a população de Ururaí se apresenta 

muito mais homogênea do que heterogênea, mas há diferenciações internas que 

poderiam também ser objeto de estudo. 

Além disso, há várias divisões na localidade. Parte do lado direito do bairro é 

conhecido como Ilha, já no lado esquerdo do bairro se encontram as sublocalidades 

Brasília e Parque João Paulo II, mais conhecido como Brilhante – essa é uma 

característica do bairro de Ururaí, pois “a localidade possui o que poderia ser 

denominado como sublocalidades ou subbairros” (CORTES; BERNARDO; 

SIQUEIRA p. 8, [s/d]) – nas quais percebe-se uma diferença em relação à 

infraestrutura dessas sublocalidades.  

Portanto, vale ressaltar a importância de entendermos a organização 

socioespacial/ambiental de determinado espaço urbano, para compreendermos 
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todas as mazelas características desse, e seu rebatimento em diversas categorias 

na vida dos indivíduos moradores em áreas de pobreza, privação social e 

degradação ambiental.  
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CAPÍTULO III 

Características Socioambientais e Trajetórias Familiares e Escolares dos 

Estudantes de Ururaí 

 

Introdução  

 

O presente capítulo traz alguns resultados da pesquisa feita no bairro de 

Ururaí com os alunos do 3º ano de escolaridade do Ensino Médio de duas escolas 

públicas estaduais. Essa pesquisa procurou desenvolver uma reflexão sobre o 

cotidiano dos alunos, suas noções singulares e coletivas sobre o ambiente em que 

vivem, suas percepções sobre o bairro, a família, a escola e as projeções para o 

futuro. O objetivo é exploratório no sentido de analisar a relação existente entre as 

desigualdades socioambientais e as trajetórias escolares e perspectivas futuras dos 

estudantes.  

 Tal pesquisa mereceria futuras investigações, pois o grupo aqui estudado 

apresenta certa homogeneidade socioespacial e ambiental. Portanto, seria 

interessante cruzarmos tais dados obtidos dos jovens estudantes em Ururaí com 

outros jovens estudantes de diferentes de áreas da cidade, possibilitando uma 

investigação mais aguçada de caráter comparativo. 

Para a realização dessa pesquisa nas referidas escolas, foram estabelecidos 

contatos com gestores, como o diretor adjunto e a secretária de uma escola, que 

facilitaram a inserção no campo, sendo a ponte para contato com alunos, e também 

uma professora que auxiliou nas visitas, considerando os horários e turnos 

específicos dos alunos. A secretária auxiliou também a contatar os alunos que não 

conseguíamos encontrar, mesmo após diversas idas à escola. Já em outra escola, o 

primeiro contato foi com a diretora e posteriormente com a diretora adjunta, que 

também ajudaram sobremaneira a realizarmos com tranquilidade a pesquisa. 

Sobre a metodologia, podemos afirmar que a abrangência da pesquisa foi de 

nível censitário, uma vez que o bairro de Ururaí tem no seu quantitativo somente 

duas escolas que trabalham com o Ensino Médio. Sendo assim, foi realizado um 
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censo, cujo universo são os alunos do 3º ano de escolaridade do Ensino Médio em 

escolas de Ururaí.  

Utilizou-se como instrumento de pesquisa o questionário auto-administrado. 

Tal instrumento continha perguntas fechadas de única escolha, de múltipla escolha, 

assim como perguntas abertas de caráter qualitativo, para posterior análise de 

conteúdo e codificação. O objetivo foi conhecer a percepção dos alunos sobre temas 

importantes referentes à dinâmica socioambiental, justamente pelo fato de Ururaí ter 

um histórico de eventos adversos no que se refere ao ambiente, considerando os 

eventos como as inundações, o convívio com a noção de "risco", mas também 

aqueles ligados ao cotidiano do lugar, às condições de infraestrutura urbana e as 

possíveis situações de vulnerabilidade.  

Vale ressaltar que o interesse em conhecer quais situações, eventos, atitudes 

ou opinião estão manifestos em uma população, ou seja, descrever alguns 

fenômenos dessa população usando o survey como instrumento, auxilia a entender 

os determinantes e os efeitos das condições sociais e ambientais sobre a 

população, através do método analítico-descritivo. 

O que se segue, portanto, é uma análise descritiva das trajetórias escolares e 

perspectivas futuras dos jovens alunos, relacionando-as às desigualdades 

socioespaciais/ambientais, ou seja, dimensões relacionadas aos eventos 

ambientais, à infraestrutura urbana; às características sociais e econômicas. Por 

exemplo, avaliar se as condições sociais das famílias (medidas através da 

escolaridade e ocupação dos pais), a acessibilidade a alguns serviços públicos, a 

percepção sobre o risco ambiental entre os alunos destas localidades tem alguma 

influência sobre a percepção dos alunos quanto ao que pretendem fazer após o 

término do Ensino Médio. 

Os dados obtidos com a aplicação dos questionários foram analisados, 

agrupados e contados de acordo com cada categoria. O questionário foi aplicado a 

uma população acessível de 92 alunos em um universo de 95 alunos, de acordo 

com os diários de classe dos professores.  

Uma das escolas apresenta duas turmas do 3º Ano escolaridade no turno da 

manhã e uma turma no turno da noite totalizando assim três turmas. Já a outra 
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contém apena uma turma do 3º ano de escolaridade do Ensino Médio no turno da 

manhã. Os alunos participantes responderam ao questionário em sala de aula, após 

autorização do professor, e gastaram em média 15 minutos para a realização da 

tarefa. 

 

3.1. Caracterização dos estudantes 

 

As escolas nas quais foi realizada a pesquisa têm como característica abarcar 

alunos de algumas localidades que as circundam. No caso dessa pesquisa, que 

trabalhou com alunos do 3º ano de escolaridade do Ensino Médio, isso fica muito 

mais evidente. Primeiro porque os alunos deste nível de escolaridade já apresentam 

mais condições de se deslocar para estudar em bairros diferentes de onde residem. 

Segundo, devido ao fato de esses bairros não possuírem tal modalidade de ensino 

escolar – no caso o Ensino Médio – fazendo com que seus alunos, após concluírem 

o Ensino Fundamental II, saiam dos seus bairros de origem (onde residem) para 

estudarem em bairros mais centrais ou, no caso aqui tratado, em Ururaí – mesmo 

esse se localizando na área periférica como os outros bairros/localidade, acabam 

levando vantagem por ser mais próximo desses e que oferece tal modalidade de 

ensino 

Portanto após a aplicação dos questionários, verificou-se que dos 92 alunos 

que participaram da pesquisa, 65% são moradores do bairro de Ururaí, e os outros 

35% estão distribuídos em bairros como Tapera, Ibitioca, Ponta da Lama, Dores de 

Macabu, entre outros que circundam Ururaí.  

O número expressivo de alunos de Ururaí também se dá fato de essas 

escolas já trabalharem com o Ensino Fundamental II. Assim os alunos, após 

concluírem essa modalidade de ensino, já realizam suas matrículas no Ensino Médio 

nessas escolas naturalmente, pois ali já estabeleceram vínculos sociais e afetivos, 

seja com a direção da escola, seja com seus pares, conforme tabela 3.1.  
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Tabela 3.1 – Bairro/Localidade 

 Bairro Total % 

Ururaí 60 65,2 

Tapera 11 12,0 

Ibitioca 4 4,3 

Ponta da Lama 8 8,7 

Dores de Macabu 6 6,5 

Caxeta 1 1,1 

Novo Jockey 1 1,1 

Quilombo 1 1,1 

Total  92 100 

 
  

                       Fonte: Elaboração Própria – 2017 

 

Portanto, para o caso dos alunos que permanecem estudando na mesma 

escola, no bairro em que moram ou em outro bem próximo – localidade essa que 

apresenta perfil periférico, com características de segregação e vulnerabilidade 

socioambiental – podemos indagar sobre as oportunidades que lhes são oferecidas 

e os ativos que possuem. Conforme abordagem apresentada no capítulo primeiro 

desse trabalho, os que moram em locais pobres e segregados podem apresentar um 

número de oportunidades menor e de baixa qualidade, que reflete em piores 

resultados tanto na questão escolar, ou seja, em suas trajetórias escolares, como na 

sua inserção no mercado de trabalho, onde muitas vezes o que lhes resta são os 

empregos informais e/ou menos remunerados. Segundo Flores (2008): 

A distribuição desigual da população no espaço urbano repercute no 
desenvolvimento diferente no aproveitamento das oportunidades 
educacionais; (...) famílias que vivem em áreas geográficas de pobreza 
concentrada, têm menos possibilidades de terem uma educação de 
qualidade (FLORES, 2008, p. 145). 

Isso mostra o quanto seria importante uma estrutura de oportunidades 

diversificada, a ser oferecida e acessada em diferentes locais de moradia na cidade, 

o que possibilitaria mais amplamente que os indivíduos pudessem controlar e 

mobilizar ativos para aproveitar as oportunidades disponíveis e relevantes tanto em 

seu entorno como fora deste. 

 Ao cruzarmos as variáveis idade e gênero, percebemos que a maioria dos 

alunos tem idade entre dezessete e dezoito anos (60 alunos), que seria o normal 
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para os que estão terminando o Ensino Médio (Tabela 3.2). Isso mostra também um 

baixo índice de distorção série idade4 na população estudada, já que a faixa etária 

dos alunos, mesmo considerando os de curso noturno, fica entre 17 e 21 anos.  

 Outra coisa interessante que podemos destacar nesse cruzamento é que a 

maior parte dos alunos, ou seja, 52 desses alunos em um universo de 92 são do 

gênero feminino, demostrando assim, que há mais mulheres do que homens 

finalizando o ensino médio nas escolas de Ururaí. 

 

Tabela 3.2 – Cruzamento entre as variáveis Idade e gênero 
 

 

 

 

 

                          
 
 
                    Fonte: Elaboração Própria – 2017 
            
 

Em relação ao estado civil, todos os 92 entrevistados declararam serem 

solteiros. Portanto, isto demostra que não há um embate entre continuação dos seus 

estudos e nupcialidade, com uma nova formação familiar.  

Ao mesmo tempo, é preciso ressaltar o que Saraví (2008) afirma, ao expor 

que “comprovar estatisticamente se a união conjugal ou a gravidez têm qualquer 

efeito, e qual sua magnitude sobre a evasão escolar, não é uma tarefa simples e tem 

sido motivo de discussão entre opiniões desencontradas” (p. 212). Entretanto o autor 

coloca que o início de uma nova família e a continuidade escolar são vistos como 

opções alternativas que começam a se enfrentar no início da adolescência, num 

                                                             
4
 Conforme dados de INEP, o aluno é considerado em situação de distorção ou defasagem série 

idade quando a diferença entre a idade do aluno e a idade prevista para a série é de dois anos ou 
mais.  
 

 
Idade  

Gênero 

Feminino Masculino Total 

17 14 11 25 

18 21 14 35 

19 10 9 19 

20 2 3 5 

21 1 3 4 

Não respondeu 4 0 4 

Total  52 40 92 
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processo em que, simultaneamente ao fortalecimento da primeira, a segunda 

geralmente se enfraquece. 

  Assim argumenta o autor: 

As entrevistas mostram que a continuidade na escola e o início de uma 
nova família, particularmente entre as mulheres, [...] insinua-se de forma 
indireta não só a presença de caminhos alternativos, mas também que a 
continuidade na escola e a formação familiar mantêm uma relação de 
conflito, isto faz com que um caminho restrinja e limite o outro (SARAVÍ, 
2008, p. 212). 

Outro dado que nos chama a atenção é o grupo de jovens que declararam 

que trabalham. Apesar de não ser tão expressivo esse contingente – 

aproximadamente 22% –, também permite questionar tal variável para 

compreendermos os efeitos que essa entrada no mercado de trabalho pode causar 

na trajetória educacional dos alunos pesquisados e outros elementos que podem 

estar ocultos nessa decisão. 

Segundo os autores Salata e Sant’Anna (2010), a possibilidade de conquista 

de um espaço de liberdade, e de consumo, principalmente quanto à definição dos 

itens de consumo prioritários numa situação de carência econômica e alta 

disseminação de símbolos juvenis, como marcas de roupas, tênis, músicas, carros 

etc. é um fator que leva vários jovens a ingressar no mercado de trabalho, 

principalmente entre os de camadas mais pobres. Salientam os autores: 

Alguns autores, como Spósito (1994), sugerem que haveria, nos dias atuais, 
uma maior atração dos símbolos juvenis – marcas, roupas, músicas etc. Ao 
mesmo tempo, como também argumenta Sansone (2003), haveria certa 
decepção da geração juvenil atual em relação ao universo escolar 
(SALATA; SANT’ANNA, 2010, p. 95). 

Portanto, desejos como esse podem influenciar nas escolhas dos jovens 

alunos do 3º ano de escolaridade do Ensino Médio que seria, se assim podemos 

dizer, a transição da adolescência para o mundo adulto, e tudo que esse mundo 

oferece e proporciona, inclusive o mercado de trabalho. Muitos desses trabalhos se 

dão em atividades informais, os chamados subempregos – que refletirá na decisão 

sobre qual instituição permanecerá vinculado, isto é, se trabalha ou estuda ou até 

mesmo as duas coisas. Portanto não é só uma questão de baixa remuneração dos 

adultos da família que pode levar os jovens a deixar os estudos e/ou começarem a 

trabalhar.  
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Nesse sentido, Saraví (2008) salienta que a escola tende a ser limitada e a 

perder centralidade diante do resultado de uma precoce incorporação ao mercado 

de trabalho. Pois segundo o autor o aluno já chega às aulas cansado, não tem 

tempo para estudar ou para realizar os deveres em casa.  

 

3.2. Características domiciliares e familiares 

 

Sobre as características domiciliares desses estudantes, observamos que em 

relação ao número de pessoas residentes, 37 alunos moram em casas com 2 a 3 

pessoas; 33 alunos relataram que moram em casas com 4 pessoas; 14 disseram 

que têm um total de 5 pessoas residindo em suas casas; e 7 alunos responderam 

que têm um contingente de 6 pessoas, demostrando assim que essas famílias não 

apresentam um número elevado de pessoas em suas residências. Portanto, as 

famílias desses alunos apresentaram uma densidade domiciliar5 de 3,8 habitantes 

por domicílio. Embora esta densidade seja um pouco maior que a média do 

Município de Campos dos Goytacazes (3,3 hab./dom.), não são famílias tão 

numerosas, pois 77% dos alunos moram com famílias de até 4 pessoas (tabela 3.3). 

                  

Tabela 3.3 – Pessoas residentes 

Aluno Total % 

2 6 7% 

3 31 34% 

4 33 36% 

5 14 15% 

6 7 8% 

Não respondeu 1 1% 

Total 92 100% 

 
                              Fonte: Elaboração Própria – 2017 

 

                                                             
5
 Densidade domiciliar: número total de moradores nos domicílios de todos os alunos (349) dividido 

pela quantidade total de domicílios – no caso, 91 domicílios, pois apenas um aluno não respondeu o 
número de residentes em seu domicílio. 
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Quanto à quantidade de cômodos existentes nos domicílios, verificou-se que 

a média é de 6 cômodos por domicílio, sendo que, aproximadamente 48% possuem 

casa de até 5 cômodos; 20,7% possuem 6 cômodos e 12% apresentam 7 cômodos, 

quase 20% dos alunos estão em casas de 8 a 12 cômodos (tabela 3.4). Isto também 

é um dado importante, pois casas com número reduzido de cômodos (até 4, por 

exemplo) pode ser um dos fatores a contribuir na dificuldade dos alunos realizarem 

as tarefas escolares em sua casa, comprometendo, portanto, até mesmo 

desempenho escolar.  

 

                Tabela 3.4 – Número de cômodos na Residência 

Cômodos Alunos % 

2 1 1,1 

4 10 10,9 

5 33 35,9 

6 19 20,7 

7 11 12,0 

8 8 8,7 

9 8 8,7 

10 1 1,1 

12 1 1,1 

Total 92 100 

                           
                          Fonte: Elaboração Própria – 2017 

 

Ao abordarmos algumas características familiares estabelecendo relação com 

a experiência escolar dos próprios membros da família (tabela 3.5), pode-se 

observar que a quantidade de pessoas na família dos alunos entrevistados que 

frequenta ou frequentou uma universidade/faculdade se apresenta muito baixa, 70 

alunos, ou seja, 76% não residem com parentes que cursam ou cursaram uma 

Universidade/Faculdade. Esses dados são importantes para entendermos como se 

compõe o capital cultural nos domicílios desses alunos. 
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   Tabela 3.5 – Pessoa da família que já entrou na universidade 

Parentesco Total % 
 

  

Pai e/ou mãe 11 12% 

  Pai e/ou mãe e irmã(o) 2 2% 
  Irmão e/ou irmã 8 9% 
  Primos e/ou irmã(os) 1 1% 

 
  

Outros parentes 0 0% 
 

  

Não têm parentes 70 76%   
 Total 92 100% 

  

                  Fonte: Elaboração Própria – 2017  

 

Ao inferirmos análise sobre a escolaridade dos pais verificamos que, 

aproximadamente 30% possuem Ensino Médio completo e que apenas 5% dos pais 

possuem nível Superior completo. Assim, a maioria se encontra na faixa que 

compreende ao nível “Sem instrução” ao “Ensino Médio incompleto” – 

aproximadamente 55% (Tabela 3.6). Esse processo de ruptura educacional presente 

no contexto familiar pode apresentar-se como fator prejudicial ao sucesso escolar 

dos filhos. Mesmo não sendo uma regra absoluta, ou seja, os alunos entrevistados 

não estão fadados a terem suas trajetórias escolares impactadas pela escolaridade 

dos responsáveis, mas, esse fator pode exercer influência na vida dos alunos, 

conforme salientam os autores: “quanto maior o nível de escolaridade dos pais, 

maiores são as chances de o jovem somente estudar” (SALATA; SANT’ ANNA, 2010 

p. 96). 

Tabela 3.6 - Escolaridade dos Pais  

Escolaridade Pai % Mãe % 

Sem instrução 2 2,2 4 4,3 

Ensino Fundamental incompleto 31 33,7 26 28,3 

Ensino Fundamental completo 9 9,8 8 8,7 

Ensino Médio incompleto 9 9,8 12 13,0 

Ensino Médio Completo 28 30,4 30 32,6 

Superior incompleto 1 1,1 5 5,4 

Superior completo 5 5,4 5 5,4 

Não tenho mãe/responsável feminino 3 3,3 0 0,0 

Não respondeu 4 4,3 2 2,2 

Total  92 100 92 100 

            Fonte: Elaboração Própria – 2017 
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Ou seja, a escolaridade dos pais ou responsáveis, a experiência com níveis 

de ensino mais elevados, a quantidade de livros disponíveis em casa, o hábito de 

leitura, os materiais de leitura – livros, revistas, etc. – são fatores favoráveis para 

influenciar tais alunos na continuidade escolar e em suas perspectivas futuras. 

Portanto, a precariedade dessa variável pode ser um fator negativo na vida dos 

alunos entrevistados.  

 Segundo Flores (2008): 

Um ano a mais na média de educação entre os adultos da família, aumenta 
os resultados educacionais em 1,8 pontos. A relação entre os resultados 
educacionais e a renda, e entre esses e as expectativas dos pais é muito 
maior: uma unidade de desvio padrão adicional na receita familiar aumenta 
os resultados educacionais em 10,5 pontos, enquanto que crianças de pais 
que esperam que eles atinjam a educação superior, têm 17,4 pontos mais 
de SIMCE que o resto das crianças (FLORES, 2008, p. 169). 

A inserção dos pais ou responsáveis no mercado de trabalho também é muito 

importante para entender as condições sociais desses alunos. Para analisar as 

variáveis de ocupação, procuramos agrupá-las em algumas categorias, a fim de 

facilitar a análise, uma vez que foram citadas várias ocupações que às vezes se 

sobrepunham. Embora não seja totalmente semelhante, devido ao trabalho com 

bases diferenciadas6, essa categorização se baseou em princípios conceituais e 

metodológicos apresentados por Ribeiro e Lago (2000); Ribeiro e Ribeiro (2011). 

Em um universo de 92 alunos entrevistados verificou-se que 35,9% dos 

homens – no caso os pais dos alunos – trabalham em ocupações manuais e 

serviços auxiliares, 7,6% exerce ocupação de atendimento e 8,7% são profissionais 

de níveis técnico ou especializado (tabela 3.7). 

Apenas um pai exerce a função de professor e não há nenhum desses em 

ocupação que são explicitamente de nível superior. Vale ressaltar que houve um 

número expressivo que não souberam ou não responderam cerca de 22% dos 

entrevistados.  

                                                             
6
 No caso do trabalho dos autores citados, os dados trabalhados são provenientes de fontes 

secundárias – os censos demográficos realizados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), cujas variáveis de ocupação são baseadas na Classificação Brasileira de Ocupações (CBO). 
No nosso caso, as variáveis de ocupação são aquelas citadas diretamente pelos informantes, uma 
fonte primária. 
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Já em relação à ocupação da mãe, verificamos que 29,3% trabalham em 

ocupações de limpeza, um fato interessante é que não há entre as mulheres 

nenhum profissional na área de segurança. Outro dado importante é que dessas, 

26,1% não trabalham ou estão desempregadas. Portanto, no caso das mães, há 

menos ainda mulheres em ocupações de nível médio ou superior. 

 

Tabela 3.7 – Ocupação dos Pais 
 

Ocupação Pai (%) Mãe (%) 

Ocupações manuais e serviços auxiliares 33 35,9 14 15,2 

Ocupações de atendimento 7 7,6 7 7,6 

Ocupações de limpeza 3 3,3 27 29,3 

Ocupações de supervisão e/ou administrativas 3 3,3 1 1,1 

Profissionais da segurança 3 3,3 0  0,0 

Profissionais de nível técnico ou especializado 8 8,7 1 1,1 

Professor/a 1 1,1 3 3,3 

Profissionais da saúde com formação 0 0,0  1 1,1 

Profissionais de nível superior 0 0,0  1 1,1 

Outros 4 4,3 4 4,3 

Não sabe/Está em dúvida  0 0,0  0 0,0 

Desempregado/Não possui 9 9,8 24 26,1 

Não sabe/Não respondeu 21 22,8 9 9,8 

Total  92 100,0 92 100,0 

 
Fonte: Elaboração Própria – 2017 

 

 

 

3.3. Condições ambientais da casa e do entorno 

 

 A fim de apreender alguns elementos sobre as condições do lugar em que 

vivem, foram feitas perguntas aos estudantes a respeito de diversos aspectos da 

localidade de residência. Os itens apresentados foram: vizinhos/amigos; transporte; 

estrutura (ruas, água, esgoto, lixo etc.); serviços e comércio; segurança; 

equipamentos (praças, escolas, hospitais); condições ambientais (rios, árvores, 
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limpeza etc.). Para cada item, os alunos deveriam avaliar se consideravam bom, 

médio ou ruim. 

 O bairro de Ururaí obteve os piores índices em: equipamentos com 81,7%; 

segurança 68,3%; em relação às condições ambientais, apenas 5% consideram 

como bom, ficando como médio e ruim, 55% e 40% respectivamente; em relação a 

vizinhos/amigos apresenta um índice de 55% como bom e 50% consideram como 

médio os serviços e comércio (tabela 3.8). Assim, se compararmos a avaliação feita 

pelos alunos que moram em Ururaí com os que moram nos demais bairros 

apresentados nessa pesquisa, podemos verificar que há uma heterogeneidade entre 

eles sobre as condições do lugar que vive. 

 

Tabela 3.8 – Percepção dos estudantes sobre aspectos sociais, ambientais e 

urbanos da localidade de residência 

Aspectos 
Ururaí Demais Localidades 

Bom Médio Ruim Bom Médio Ruim 

Vizinhos/Amigos 55,0 41,7 3,3 43,8 53,1 3,1 

Transporte 11,7 70,0 18,3 28,1 50,0 18,8 

Estrutura 18,3 51,7 25,0 34,4 43,8 21,9 

Serviços/Comércio 48,3 50,0 1,7 25,0 56,3 18,8 

Segurança 3,3 28,3 68,3 18,8 18,8 65,6 

Equipamentos 1,7 16,7 81,7 12,5 15,6 68,8 

Condições ambientais 5,0 55,0 40,0 18,8 53,1 28,1 

 
Fonte: Elaboração Própria – 2017  

 

 Assim quando perguntados sobre o que achavam a respeito das condições 

ambientais da localidade/bairro7 onde moram, as respostas foram variadas, mas, em 

consonância com o que havia sido marcado. Por exemplo, foi indicado que o bairro 

deveria ter mais transporte, porque os que têm são poucos; deveria ter mais praças, 

hospitais, escolas e segurança. Também houve relatos quanto à questão de 

segurança ruim no bairro, sendo esta a mais indicada entre os entrevistados. Assim, 

relataram a insegurança sentida pelos moradores por estar acontecendo vários 

                                                             
7
 Essa foi uma das perguntas abertas existente no questionário.  
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roubos, pela existência de bocas de fumo, e que o bairro deveria ter fiscalização e 

mais policiamento.  

Houve também reclamação em relação ao serviço de esgoto prestado pela 

prefeitura. Segundo os entrevistados, “o esgoto é horrível”, “vive em frente às 

casas”, “fica a céu aberto”, portanto, o bairro precisa de melhorias, principalmente 

em relação ao esgoto. A questão de infraestrutura dos bairros também foi apontada 

pelos alunos entrevistados, segundo eles há uma precária infraestrutura nesses 

bairros, e que o bairro de Ururaí deveria ter mais investimentos em infraestrutura. 

Esses relatos sobre infraestrutura em relação à Ururaí corroboram com o que 

foi exposto acima, pois mesmo com a ação da prefeitura por meio do Programa 

Bairro Legal8, essa ação não beneficiou toda área urbana de Ururaí, pois as famílias 

que moram no lado direito do bairro (sentido centro – capital) se estabeleceram em 

áreas menos estruturadas, diferentemente dos que residem no lado esquerdo do 

bairro como fora dito no segundo capítulo desse trabalho. Sendo assim, não houve 

um benefício expressivo a toda população de Ururaí, principalmente para os que 

moram na área ribeirinha. 

Portanto, mesmo ao analisarmos alguns acessos a serviços coletivos 

urbanos, como água, energia elétrica, esgoto e lixo, verificamos que muitos desses 

apresentam percentagem expressiva como, por exemplo, em relação à coleta de lixo 

(98,9%), mas também percebemos que há serviço como no caso do esgoto, que tem 

uma percentagem alta entre os entrevistados (37%) que não são contemplados em 

seus domicílios, mostrando a situação de precariedade desse serviço mencionado 

pelos alunos entrevistados (tabela 3.9). 

 

Tabela 3.9 – Acesso a Serviços Coletivos Urbanos 

Acesso Não 
Não 
(%) 

Sim 
Sim 
(%) 

Total 
(100%) 

Água encanada pela companhia 22 23,9 70 76,1 92 

Energia elétrica pela companhia 10 10,9 82 89,1 92 

Rede de esgoto 34 37,0 58 63,0 92 

Coleta de lixo 1 1,1 91 98,9 92 

           
        Fonte: Elaboração Própria – 2017 

                                                             
8
 Esse programa teve seu início em Ururaí no ano de 2010. 
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Devido ao histórico de desastres ambientais relacionados à água por parte da 

população da região estudada, e como a relação com a dimensão ambiental é 

proposta desse texto, os estudantes foram questionados sobre a percepção de 

estarem ou não em área de risco e se já tiveram suas casas afetadas por 

inundações. 

Em relação à percepção sobre o risco, 16 alunos de um universo de 92 

entrevistados, consideram que estão em área de risco, sendo 12 desses de Ururaí. 

Sobre o porquê dessa percepção, tivemos várias respostas, tais como: “mesmo com 

obras infraestruturas feitas recentemente – Bairro Legal – há chance da enchente 

ainda ocorrer”; “se chover a casa enche toda de água”; “porque mora perto do rio e 

por isso tem medo de ocorrer enchente novamente”; e também “porque mora em 

uma região de baixada e esta não tem esgoto e galeria de drenagem de águas 

pluviais de qualidade, portanto, quando chove as ruas alagam”. 

Vale ressaltar que as respostas não ficaram apenas na questão inerente ao 

rio e sua cheia e alagamentos, houve outras respostas que orbitaram em torno da 

questão de estar em área de risco como, por exemplo, estar morando perto da 

Rodovia BR 101 e a casa não ter nenhuma barreira de proteção contra possível 

impacto/colisão de carros, e que houve um aumento na questão de violência, entre 

outras.   

As respostas sobre a casa já ter sido afetada alguma vez pela cheia do Rio 

Ururaí nos trouxeram algumas surpresas, devido à última grande cheia ter 

acontecido em 2008, e nesse período os alunos entrevistados eram adolescentes ou 

crianças, as perguntas trazem à memória fatos ocorridos há um longo período de 

tempo, mas mesmo assim os alunos lembraram-se desse momento, que talvez 

tenha sido algo muito marcante em suas vidas e dos seus familiares e vizinhos, por 

isso está tão vivo em suas memórias.  

Portanto, quando perguntamos se já tiveram sua casa afetada pelas cheias, 

35 alunos responderam que sim, sendo que, desse número, 33 são de Ururaí, 

assim, Quando perguntados sobre quais foram as consequências sofridas diante 

das cheias do Rio Ururaí, as respostas foram as seguintes: um aluno relatou que a 

água invadiu a sua casa, e tiveram que sair às pressas; outro falou que devido à 
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cheia, sua família perdeu todos os móveis; e até mesmo teve alunos que relataram 

que tiveram que mudar momentaneamente para outro município por causa da cheia.  

Isso traz a dimensão dos prejuízos causados na vida desses alunos e suas 

famílias, mesmo na vida dos que não sofreram tão grande impacto diante das 

cheias, mas, tiveram perda de alguns bens materiais, pois de uma maneira ou outra 

tiveram que repor esses bens perdidos, e essa reposição acaba gerando um custo 

financeiro.       

Quando a pergunta foi no sentido de saber se essa cheia atrapalhou os seus 

estudos, um aluno relatou que acabou ficando desmotivado e acabou perdendo de 

série; outro falou que, como as famílias atingidas pela cheia não tinham onde ficar, 

acabaram se alojando na escola e com isso as aulas ficaram suspensas, assim, o 

prazo das aulas e a aplicação de provas foram adiados para datas bem próximas do 

natal, o que para ele foi ruim. Um aluno também relatou que, devido às cheias, 

acabou perdendo todo os seus materiais escolares. Isto mostra os impactos 

negativos causados pelas cheias na vida desses alunos em relação aos seus 

estudos. 

 

3.4. Trajetórias escolares e perspectivas futuras 

 

 Para apreender um pouco das condições educacionais dos alunos, para além 

da escola, foram feitas perguntas sobre sua trajetória escolar e atividades 

realizadas, relacionando ao contexto da família e da casa. 

Em relação ao lugar da casa utilizado pelos estudantes para realização dos 

seus estudos e atividades escolares, verificou-se o quarto e a sala ficaram com as 

maiores percentagens, 71% e 21% respectivamente (tabela 3.10). Vale ressaltar 

que, como já mostrado nesse trabalho, a média de cômodos existente por domicílios 

é de 6, se pressupomos que esses domicílios têm mais de um quarto, dependendo 

do número existente de pessoas que moram na casa, supostamente isto não seja 

um fator tão incisivo na vida dos entrevistados em relação à realização das 

atividades escolares. Mas, em relação ao contingente de alunos que realizam seus 

estudos na sala de sua casa, talvez esse fator possa influenciar negativamente na 
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vida dos alunos, pois se considerarmos a sala como um lugar de reunião, onde os 

familiares se encontram, assistem televisão, recebem visitas e até mesmo realizam 

suas refeições, isso pode prejudicar os alunos levando-os a se distraírem, e a 

perderem a concentração na hora de fazer as atividades escolares em casa, 

prejudicando-os e até mesmo desmotivando-os. Aproximadamente 72% dos alunos 

avaliaram que o lugar que estudam em casa é bom. Quando questionados se 

alguém na família incentiva os estudos, a maior parte (92,4%) também disse que 

Sim, e as pessoas que mais incentivam são os pais e mães. 

 

Tabela 3.10 - Lugar para estudo em casa 

 Lugar  Total % 

Quarto 65 71% 

Copa 2 2% 

Cozinha 1 1% 

Sala 19 21% 

Outra casa (parentes) 1 1% 

Varanda 2 2% 

Sem preferência 1 1% 

Não respondeu 1 1% 

Total 92 100% 

                          

                         Fonte: Elaboração Própria – 2017  
 

A respeito de realização de curso fora da escola, conforme vemos na tabela 

3.11, 62% dos entrevistados não realizam cursos. Dos 35 alunos que afirmaram que 

realizam cursos, destaca-se técnico em mecânica, técnico em telecomunicação, 

farmácia, informática, técnico de enfermagem, entre outros, que tendem a 

comtemplar o mercado de trabalho. Nesse sentido, os dados apontam que há uma 

tendência de os entrevistados estabelecerem um projeto de continuidade de estudo 

melhorando seu currículo, visando uma melhor inserção no mercado de trabalho.   
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               Tabela 3.11 – Realização de cursos fora da escola 

 Curso Total % 

Sim 35 38% 

Não 57 62% 

Total 92 100% 

                           Fonte: Elaboração Própria – 2017  

 

Quando perguntados se já haviam abandonado ou deixado de frequentar a 

escola por um logo período de tempo, quase 90% dos entrevistados disseram que 

não viveram tal experiência (tabela 3.12), mostrando que nas trajetórias escolares 

da maioria desses alunos não houve o abandono dos estudos, o que seria danoso 

para estes jovens. 

 

              Tabela 3.12 – Abandono da escola por longo período 
 

 

 

                       Fonte: Elaboração Própria – 2017  
 

 

Uma das questões mais importantes para nosso estudo, que aborda mais 

diretamente a dimensão ligada às perspectivas futuras, foi a respeito do que 

desejam fazer após o término do Ensino Médio. Sobre isso, 71,1% disseram que 

pretendem cursar uma faculdade, 21,7% desejam fazer curso técnico, 29,3% 

externaram o desejo de trabalhar e apenas 7,6% são os que pretendem fazer algum 

curso (tabela 3.13). Vale notar que esta foi uma pergunta aberta, onde o estudante 

Sim 

Total % 

10 11% 

Não 82 89% 

Total 92 100% 



58 

 

poderia apontar o que quisesse, por isso alguns indicaram simultaneamente trabalho 

e estudo9, por exemplo.  

Isso corrobora com o que foi acima exposto, onde os alunos não estão 

fadados a reproduzir as escolaridades dos pais, podendo, assim, vislumbrar um 

futuro melhor em relação ao presente dos pais, ou seja, ter acesso a um emprego 

melhor, possuir nível educacional superior ao dos pais, obter bens de consumo que 

os seus pais não tiveram oportunidades na vida de ter, entre outros.  

 

Tabela 3.13 – O que você pretende fazer depois de concluir o Ensino Médio 

 Pretensão Sim Não Total Sim (%) Não (%) Total (%) 

Faculdade 66 26 92 71,7 28,3 100 
Técnico 20 72 92 21,7 78,3 100 
Trabalho 27 65 92 29,3 70,7 100 
Curso 7 85 92 7,6 92,4 100 

       Fonte: Elaboração Própria – 2017 

 

Outra pergunta muito importante foi em relação a qual ocupação os 

entrevistados acham que poderão ter no futuro. Observamos que a maior parte 

(23,9%) deseja serem profissionais de nível superior10 (tabela 3.14). É interessante 

notarmos que os alunos entrevistados não desejam reproduzir as desigualdades 

sociais vividas pelos seus pais, conforme já abordado nesse trabalho utilizando 

outras variáveis, assim visam empregos com remunerações melhores que lhe deem 

condições de mobilidade social. Portanto, enquanto há uma percentagem alta de 

pais em ocupações manuais e serviços auxiliares, ocupações de atendimento e 

ocupações de limpeza, como acima exposto, os filhos – no nosso caso, os alunos 

entrevistados – não expressaram interesse em tais ocupações, obtendo percentuais 

de 4,3%; 1,1% e 0% respectivamente essas categorias ocupacionais. 

                                                             
9
 Essa foi uma pergunta aberta no questionário, devido à multiplicidade de respostas, houve uma 

codificação posterior e as quatro respostas mais citadas se encontram na tabela 3.13. Devido ao fato 
de poderem citar mais um caminho, a soma das porcentagens não dá 100%. 
10

 Assim como na tabela que faz referência à ocupação dos pais, aqui foi seguida a mesma 
categorização. Foi uma pergunta aberta no questionário com posterior codificação. 
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 Como salienta Flores (2008) eles podem buscar alternativas para resistir às 

condições adversas do lugar em que vivem, e até mesmo situação de precariedade 

do seu meio familiar. Portanto, se refere à percepção dos indivíduos sobre a 

capacidade que eles têm de inferir em sua própria vida, ou seja, há uma 

incorporação da agência humana nesse processo trabalhando para minimizar os 

efeitos das áreas segregadas e vulneráveis que vivem, isto é, a subjetividade dos 

indivíduos, os ativos utilizados por estes, como abordado nesse trabalho através de 

Charlot (2013). 

 

Tabela 3.14 – Ocupação que acha que poderá ter no futuro 

Ocupação  Total % 

Ocupações manuais e serviços auxiliares 4 4,3% 

Ocupações de atendimento 1 1,1% 

Ocupações de limpeza 0 0,0% 

Ocupações de supervisão e/ou administrativas 2 2,2% 

Profissionais da segurança 3 3,3% 

Profissionais de nível técnico ou especializado 12 13,0% 

Professor/a 6 6,5% 

Profissionais da saúde com formação 15 16,3% 

Profissionais de nível superior 22 23,9% 

Outros 6 6,5% 

Não sabe/Está em dúvida 15 16,3% 

Não respondeu 6 6,5% 

Total 92 100% 

 
    

       Fonte: Elaboração Própria – 2017 

 

3.5. Condições ambientais, acesso a serviços e perspectivas 

 

  

A análise aqui proposta consiste em pôr em evidência o cruzamento de 

alguns dados que permitam nos aproximar da relação do contexto socioambiental 

vivido pelos indivíduos e os vínculos estabelecidos com instituição escolar e o 

mercado de trabalho, influenciando, portanto, as perspectivas futuras e trajetórias 
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escolares. Para dimensionar as condições ambientais, trabalhamos com as variáveis 

ligadas ao acesso a serviços básicos (como expressão do ambiente da cidade e da 

infraestrutura urbana) e o fato de já ter tido a casa afetadas por inundação. 

 Assim, quando correlacionamos os alunos que disseram que já tiveram suas 

casas afetadas pelas cheias do Rio Ururaí, com o acesso a serviços básicos11 – e 

nesse caso vale ressaltar que o acesso aos serviços como água, energia elétrica, 

esgoto, coleta de lixo, entre outros, é um direito universal, isto é, todos os seres 

humanos deveriam ter o mesmo direito de poder usufruir de tais serviços (FIRMO, 

2016) – verificamos que dos alunos que foram afetados pelas cheias, 49% têm 

acesso total a serviços básicos. Portanto, os que tiveram suas casas atingidas pelas 

cheias e consequentemente tiveram seus móveis danificados ou perdidos e suas 

vidas modificadas pelo um período de tempo, obtiveram maior percentagem em 

relação aos serviços básicos como podemos observar na tabela 3.15.  

Verificamos que, entre os que possuem acesso total aos serviços, 

praticamente metade teve a casa afetada e metade não, 49% e 51%, 

respectivamente. Já entre os que possuem acesso parcial aos serviços, há mais 

famílias dos estudantes que tiveram a casa afetada por enchentes (76%). Esse era 

um dado não esperado, a princípio, pois a relação entre infraestrutura urbana e casa 

afetada por enchente não se mostrou tão explicita. 

Uma possível explicação para tal questão é o fator Programa Bairro Legal. 

Como já abordado nesse trabalho, essa foi uma política pública urbana utilizada pela 

última gestão municipal, que beneficiou diversos bairros do município com pouca ou 

nenhuma estrutura urbana através de obra de infraestrutura. Ururaí passou por esse 

processo de construção de redes de galerias de água e esgoto, pavimentação, 

urbanização, paisagismo e sinalização viária das ruas logo após sofrer uma 

enchente de grande proporção ocorrida em 2008. Portanto, Ururaí teve certa 

melhora na sua infraestrutura no período pós-enchente. Assim no momento em que 

foram atingidos pelas cheias os entrevistados talvez ainda não tivessem acesso a 

serviços básicos como têm hoje. Vale ressaltar, como também já exposto nesse 

                                                             
11

  A variável acesso a serviços básicos teve sua classificação da seguinte forma: 1 para quem tem 
acesso simultaneamente aos 4 serviços básicos (água encanada, energia elétrica, esgoto, lixo) que 
denominamos aqui de acesso total, e 0 para os demais (que não tem 1 ou mais serviços), que 
denominamos acesso parcial. 
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trabalho, nem todas as áreas de Ururaí foram beneficiadas de forma eficaz pelo 

Programa. Assim, algumas áreas mais pobres do bairro ainda se mantêm com 

pouca infraestrutura. 

 

Tabela 3.15 – Relação entre acesso a serviços básicos e cheias 

Teve a casa afetada pelas 
cheias 

Acesso a serviços básicos 

Total Acesso 
total 

% 
Acesso 
parcial 

% 

Sim 25 49% 10 24% 35 

Não 26 51% 31 76% 57 

Total 51 100% 41 100% 92 

             Fonte: Elaboração Própria – 2017 
 

 

Como a relação com as cheias não se mostrou tão evidente, vamos dar 

sequência a análise a partir da variável “acesso a serviços básicos”, que expressa a 

realidade mais atual, e relacioná-la com as variáveis ligadas às perspectivas dos 

alunos no que se refere à trajetória educacional e profissional. 

Ao analisarmos a relação entre o acesso a serviços básicos e uma dimensão 

da trajetória escolar, que seria a realização dos cursos fora da escola (tabela 3.16), 

verificamos que, entre os que possuem acesso a todos os serviços básicos, há um 

percentual maior de estudantes que realiza cursos fora (cursos acima citados) 

(41%), do que entre aqueles que possuem acesso parcial (34%).  Esse fenômeno 

talvez possa ser explicado diante da maneira como cada indivíduo mobiliza ativos 

que possa aproveitar diante de poucas oportunidades disponíveis no seu meio 

social, portanto, esses indivíduos usam tais ativos em um determinado momento e 

espaço, para melhorar o seu bem-estar no futuro. 

Nesse contexto, indivíduos que moram em áreas de vulnerabilidade 

socioambiental e de recursos mais escassos, tendem a utilizar conhecimentos 

recebidos na escola não somente para ingressar na universidade, mas também para 

realizar cursos técnicos que possibilitam ingressar no mercado de trabalho “mais 

rápido”, realizar concurso público, entre outros que possibilitam ter uma melhor 

condição de vida em relação à área financeira, obtendo assim uma mobilidade 

social.  
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Tabela 3.16 – Relação entre acesso a serviços básicos e realização de cursos 

Realiza cursos extras 

Acesso a serviços básicos 

Total Acesso 
total 

% 
Acesso 
parcial 

% 

Sim 21 41% 14 34% 35 

Não 30 59% 27 66% 57 

Total 51 100% 41 100% 92 

       Fonte: Elaboração Própria – 2017 

  

 Ao inferir análise entre o acesso a serviços básicos e perspectivas futuras, 

verificamos que, a faculdade é mais citada para ambos os grupos (tabela 3.17). 

Entretanto, entre os quem têm melhor acesso a serviços, há mais pessoas indicando 

a faculdade (76%), enquanto 66% dos jovens com acesso parcial fizeram referência 

à faculdade. Já a preferência por ingressar no mercado de trabalho logo após o 

ensino médio foi mais citada entre os que têm acesso parcial aos serviços (37%) do 

que entre quem tem acesso total (24%). Isto mostra a necessidade de jovens 

moradores em áreas de maior vulnerabilidade socioambiental e muitas vezes de 

baixa renda, em trabalhar para contribuir no sustento familiar, atender sua 

expectativa de consumo, como aponta Rangel (2008), e também proporcionar a si 

próprio uma possível “liberdade”, entre outros fatores. Portanto, mesmo que haja a 

possibilidade de os diplomas de nível superior proporcionarem melhores ocupações, 

muitos jovens oriundos de áreas degradadas socioambientalmente e de baixa renda 

preferem trabalhar a continuar seus estudos.   

Tabela 3.17 – Relação entre acesso a serviços básicos e perspectivas futuras 

Perspectiva imediata Acesso total 
Acesso 
parcial 

Total 

Faculdade 76% 66% 66 

Técnico 25% 17% 20 

Trabalho 24% 37% 27 

Cursos 6% 10% 7 

Total 51 41 92 

 
Fonte: Elaboração Própria – 2017       
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Ao inferir análise entre acesso a serviços básicos e expectativa de ocupação 

futura verificamos que, dos que têm acesso a todos os serviços quase 60% esperam 

ter ocupações de nível mais elevado (se considerarmos entre os que indicaram que 

desejam ser professores, profissionais da saúde com formação superior e outros 

profissionais de nível superior), enquanto entre os que têm acesso parcial, em torno 

de 30% tem essa expectativa (Tabela 3.18). Entre os que possuem acesso parcial, 

também há mais alunos que projetam ocupações manuais, de serviços auxiliares e 

de atendimento, assim como alunos que estão em dúvida sobre o que pretendem ter 

como ocupação. 

Isso vai ao encontro do que está sendo abordado ao longo desse trabalho, 

que há uma relação entre maior vulnerabilidade socioambiental de determinada área 

e menos possibilidade tem seus indivíduos de incorporar ou assumir práticas que 

não os façam inferiores aos indivíduos que encontram-se em áreas mais opulentas. 

Embora a variável acesso a serviços básicos seja limitada para expressar toda a 

complexidade em torno da vulnerabilidade socioambiental, aqui encontramos 

indícios dessa relação, que pode ser melhor investigada. 

Portanto indivíduos que se encontram em áreas inópias às vezes acabam até 

mesmo se achando inferiores e incapazes de obterem ocupações de nível de 

escolaridade mais elevado. Logicamente que nem todos compartilham dessa 

mesma concepção, pois como já abordado nesse trabalho (GIRALDI, 2014), as 

trajetórias escolares podem ser analisadas sob inúmeras hipóteses explicativas, já 

que nenhuma característica em si explicaria uma trajetória e consequentemente 

perspectivas futuras de jovens alunos. 
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Tabela 3.18 – Relação entre acesso a serviços básicos e expectativa de 
ocupação futura 

 Ocupações projetadas para o futuro 

Acesso a serviços básicos 

Total 

 

Acesso 
total 

% 
Acesso 
parcial 

% 

  Ocupações manuais e serviços auxiliares 2 4% 2 5% 4 

  Ocupações de atendimento 0 0% 1 2% 1 

  Ocupações de limpeza 0 0% 0 0% 0 

  Ocupações de supervisão e/ou administrativas 2 4% 0 0% 2 

  Profissionais da segurança 2 4% 1 2% 3 

  Profissionais de nível técnico ou especializado 3 6% 9 22% 12 

  Professor/a 5 10% 1 2% 6 

  Profissionais da saúde com formação 10 20% 5 12% 15 

  Profissionais de nível superior 15 29% 7 17% 22 

  Outros 2 4% 4 10% 6 

  Não sabe/Está em dúvida 6 12% 9 22% 15 

  Não respondeu 4 8% 2 5% 6 

  Total 51 100% 41 100% 92 

 
Fonte: Elaboração Própria – 2017 

 

Vale ressaltar que, conforme análise vista na tabela acima, os indivíduos que 

têm os piores acessos a serviços básicos, tendem a encerrar suas trajetórias 

escolares e ingressar no mercado de trabalho devido a diversos fatores expostos 

anteriormente, sendo assim, como já estão predispostos a interromper suas 

trajetórias, a tendência realmente seria que esses indivíduos não alcancem 

ocupações que exijam nível superior, portanto, jovens desfavorecidos de serviços 

básicos podem ter baixa expectativa de ocupações futuras que exijam nível superior.  
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Conclusão 

 

Como acima exposto esse trabalho foi à realização de uma análise que 

procurou articular o meio social e o meio ambiental. Mesmo havendo uma simbiose 

entre eles, não é uma das situações da mais simples, assim, como indicado por 

Alves (2006) no capitulo 1, é difícil operacionalizar as situações de vulnerabilidade 

tanto social quanto ambiental. Portanto nesse estudo não foi diferente, até porque a 

localidade por nós estudada apresenta certa homogeneidade em relação às demais 

áreas da cidade, por ser um bairro com famílias que apresentam trajetórias e 

situações sociais com certas similaridades. 

  Mesmo entendendo tais dificuldades, esse trabalho teve como objetivo 

trabalhar na análise das trajetórias escolares e perspectivas futuras dos jovens, 

relacionando-as às desigualdades socioespaciais/ambientais, procurando debruçar 

sobre a relação sociedade natureza, apesar das limitações empíricas para 

operacionalização destas categorias analíticas (ALVES, 2006).  

Notamos que declínio das grandes usinas ligadas à indústria sucroalcooleira e 

o crescimento e a consolidação do espaço urbano no município de Campos dos 

Goytacazes - RJ trouxe consequências na vida de sua população, gerando 

vulnerabilidade e/ou desvantagem socioambiental sobretudo para as camadas 

menos favorecidas, fazendo com que haja desigualdades no acesso a serviços 

básicos, pois muito desses moram em áreas que consideram que não há uma boa 

infraestrutura. Portanto, é importante uma distribuição homogênea no acesso a 

infraestrutura para que todos sejam beneficiados de igual forma. 

Esse trabalho verificou que uma parcela significativa dos alunos visa 

ingressar no mercado de trabalho, e que isso pode ter relação com a conquista de 

um espaço de liberdade e de consumo, principalmente quanto à definição dos itens 

de consumo prioritários numa situação de carência econômica e alta disseminação 

de símbolos juvenis, como marcas de roupas, tênis, músicas, carros etc., portanto, é 

um fator que levam jovens a ingressar no mercado de trabalho. 

Entendemos que esses desejos, que muitas vezes estão ocultos em suas 

decisões, podem influenciar na decisão sobre qual instituição permanecerão 
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vinculados, isto é, se trabalha ou estuda ou até mesmo se realiza as duas coisas, 

fazendo com que a escola perca a centralidade diante do resultado de uma precoce 

incorporação ao mercado de trabalho. 

Ademais, os dados obtidos permitem concluir que os alunos que têm 

melhores acessos a serviços básicos indicam desejos de cursar a faculdade, ou 

seja, de continuar suas trajetórias escolares de maneira ininterrupta. Já os que têm 

acesso parcial indicam preferência ao trabalho, mostrando a necessidade de jovens 

moradores em áreas de maior vulnerabilidade socioambiental e consequentemente 

de baixa renda, em trabalhar para contribuir no sustento familiar.  

Além disso, tanto os que moram em áreas menos opulentas e indicam 

preferência ao trabalho, como os que apresentam melhores acessos a serviços 

básicos, ao que nos demonstram diante dos resultados, tendem a não querer 

reproduzir as desigualdades sociais vivenciadas pelos seus pais, buscando uma 

forma de romper as condições de reprodução social. 

Nesse sentido, vislumbrando um futuro melhor em relação ao presente dos 

pais, ou seja, ter acesso um emprego melhor, possuir nível educacional mais 

elevado que dos pais, obter bens de consumo que os seus pais não tiveram 

oportunidades de ter na sua juventude, entre outros, buscando, portanto, resistir às 

condições adversas do lugar que vive, e até mesmo situação de precariedade do 

seu meio familiar. 

Não existe de nossa parte uma resposta clara e objetiva, e provavelmente 

haja múltiplas respostas, se são de fato mais profundas as manifestações das 

condições ambientais vividas pelos pais. Não temos como mensurar o quanto foram 

esses afetados pelo ambiente socioambiental, mas o que podemos perceber é que 

há nas perspectivas dos filhos uma tendência a romper a reprodução social, haja 

vista, as ocupações desejadas pelos filhos – profissionais de nível superior, 

profissionais de nível técnico ou especializado e profissionais da saúde, dentre 

outras – em relação à formação e as ocupações exercidas pelos pais – ocupações 

manuais e serviços auxiliares, ocupações de limpeza, entre outras. Sem falar nas 

perspectivas futuras como, faculdade de Medicina, de Direito; curso técnico; curso 

de inglês, etc., bem diferente dos seus pais onde a maioria se encontra na faixa que 

compreende entre o nível Sem instrução ao Ensino Médio incompleto.      
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Isso mostra que mesmo vivendo situações de vulnerabilidade, às vezes sem 

uma estrutura de oportunidade diversificada, esses indivíduos são capazes de 

mobilizar ativos para aproveitar as oportunidades que estão em seu redor ou até 

mesmo fora dele, como demonstrado por Kaztman (1998) que relata que o nível de 

vulnerabilidade de um lugar depende da posse e controle dos ativos, ou seja, dos 

recursos requeridos para o aproveitamento das oportunidades, portanto, essa 

vulnerabilidade socioambiental parece não impor uma barreira significativa nas 

perspectivas desses alunos. 

 Foi possível notar que não há uma tendência explícita à desfiliação 

institucional, proporcionando um enfraquecimento dos vínculos com a escola e/ou 

mercado de trabalho, uma vez que, mesmo os que tendem ao mercado de trabalho, 

muitos pretendem continuar a estudar, realizar cursos técnicos, que projetam a uma 

condição melhor na sua vida.  

É importante destacar que a pesquisa por nós proposta nesse trabalho teve 

um sentindo exploratório. Portanto, mereceria futuras investigações, uma vez que o 

grupo aqui estudado apresenta certa homogeneidade socioespacial e ambiental, 

impossibilitando uma investigação mais aguçada de caráter comparativo. 
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APÊNDICE 
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

Pesquisa: Condições Sociais e Ambientais e Trajetória de Estudantes em Ururaí 

 
Prezado/a aluno/a, este questionário trata-se de uma pesquisa a respeito das condições sociais e 

ambientais e trajetórias escolares de alunos do Ensino Médio em escolas de Ururaí. Solicitamos que 

responda as perguntas de forma a não deixar nenhuma questão em branco. A pesquisa não 

identificará o respondente na apresentação dos resultados, garantindo assim o anonimato. Desde já 
agradecemos sua participação. 

 

1. CARACTERÍSTICAS SOCIOAMBIENTAIS DA CASA E DO BAIRRO 

 

1.1.  Você reside em qual bairro/localidade? 

1. (  ) Ururaí                                 4. (  ) Dores de Macabu 
2. (  ) Tapera                                                 6. (  ) Serrinha 

3. (  ) Ibitioca                                 5. (  ) Caxeta 

4. (  ) Ponta da Lama                                    7. (  ) Outro bairro/localidade. Qual? ________________ 

 

1.2. Como você vem até a escola? 

1. (  ) A pé  3. (  ) De ônibus  5. (  ) Outro. Qual?___________________ 

2. (  ) De bicicleta 4. (  ) De carro 
 

1.3. Marque o que você acha do bairro/localidade em que mora no que se refere a: 

vizinhos/amigos: (   ) Bom (   ) Médio (   ) Ruim 

transporte: (   ) Bom (   ) Médio (   ) Ruim 

estrutura (ruas, água, esgoto, lixo etc.):  (   ) Bom (   ) Médio (   ) Ruim 

serviços e comércio:  (   ) Bom (   ) Médio (   ) Ruim 

segurança:  (   ) Bom (   ) Médio (   ) Ruim 

equipamentos (praças, escolas, hospitais):  (   ) Bom (   ) Médio (   ) Ruim 

condições ambientais (rios, árvores, limpeza etc.) (   ) Bom (   ) Médio (   ) Ruim 

1.3.1. Gostaria de dizer algo mais sobre o bairro/localidade em que mora no que se refere aos 

itens acima?________________________________________________________________ 

 

1.4. Na casa em que você mora existe acesso à: (pode marcar mais de uma opção) 

1. (   ) Água encanada pela companhia 2. (   ) Energia elétrica pela companhia 
3. (   ) Rede de esgoto   4. (   ) Coleta de lixo 

 

1.5. Para você, a sua casa está em uma área de risco?  1. (   ) Sim 2. (   ) Não 

1.5.1. Por quê? _________________________________________________________________ 
 

 

1.6. Sua casa já foi afetada alguma vez pelas cheias do rio Ururaí? 
1. (   ) Sim   (responda abaixo)  2. (   ) Não   (vá para pergunta 1.7) 

1.6.1. Caso Sim, como esse fato afetou sua família? 
______________________________________________________________________________ 

1.6.2. Caso Sim, esse fato atrapalhou seus estudos? 
_______________________________________________________________________________ 

 

1.7. Quantos cômodos têm a sua casa? ______ 

 

1.8. Quantas pessoas residem na sua casa (incluindo você)? __________. 
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2. TRAJETÓRIA ESCOLAR 

 
2.1. O que você faz no período em que não está na escola? 

_______________________________________________________________________________ 

 

2.2. Como você avalia seu desempenho na escola (provas, trabalhos, notas)? 
1. (  ) Ótimo 2. (  ) Bom       3. (  ) Regular        4. (  ) Ruim        5. (  ) Péssimo 

 

2.3. Você utiliza o computador e/ou smartphone com acesso à internet para auxiliar em seus 
estudos? 1. (  ) Sim                                      2. (  ) Não  

 

2.4. Qual o lugar de sua casa que você mais utiliza para estudar? _____________________ 

2.4.1. Como você avalia esse espaço para estudo? 1. (  ) Bom       2. (  ) Regular        3. (  ) Ruim  

 

2.5. Há alguém em sua família que incentiva você nas atividades escolares?   
1. (  ) Sim. Quem? ______________________________________ 2. (  ) Não 

 

2.6. Você faz algum outro curso fora da escola (línguas, esporte, pré-vestibular, etc.)? 

1. (  ) Sim. Qual(is)? ______________________________________ 2. (  ) Não  

 

2.7. Você já deixou de frequentar/abandonou a escola por um longo período de tempo? 
1. (  ) Sim. Por que? ______________________________________ 2. (  ) Não  

 

2.8. O que você pretende fazer depois de concluir o Ensino Médio? 

_______________________________________________________________________________ 

 

2.9. Qual trabalho/ocupação você acha que poderá ter no futuro? 
_______________________________________________________________________________ 

 

3. TRAJETÓRIA FAMILIAR 

 

3.1. Qual a escolaridade do seu pai/responsável masculino? 

1. (  ) Sem instrução    5. (  ) Ensino Médio completo 
2. (  ) Ensino Fundamental incompleto  6. (  ) Superior incompleto 

3. (  ) Ensino Fundamental completo  7. (  ) Superior completo 

4. (  ) Ensino Médio incompleto   8. (  ) Não tenho pai/responsável masculino 
 

3.2. Qual a ocupação do seu pai/responsável masculino? _______________________________ 
 

3.3. Qual a escolaridade da sua mãe/responsável feminino? 
1. (  ) Sem instrução    5. (  ) Ensino Médio completo 

2. (  ) Ensino Fundamental incompleto  6. (  ) Superior incompleto 

3. (  ) Ensino Fundamental completo  7. (  ) Superior completo 
4. (  ) Ensino Médio incompleto   8. (  ) Não tenho mãe/responsável feminino 

 

3.4. Qual a ocupação da sua mãe/responsável feminino? ________________________________ 
 

3.5. Quantas pessoas em sua casa trabalham (incluindo você, se trabalhar)? __________ 

 

3.6. Há alguém na sua família (que mora ou morou com você) que frequenta ou frequentou a 
Universidade/Faculdade? 1. (  ) Sim. Quem?_____________________________ 2. (  ) Não 
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4. ALGUMAS CARACTERÍSTICAS SUAS 

 
4.1. Gênero: 1. (  ) Feminino      2. (  ) Masculino 

 

4.2. Qual a sua idade em anos completos? __________ 

 
4.3. Qual é o seu estado civil? _____________________________ 

 

4.4. Você trabalha? 1. (  ) Sim. Qual função? _________________. Quantas horas por dia? _____ 
2. (  ) Não 

Agradecemos por participar! 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


