
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE  

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

 

 

VIVIANE NETTO MEDEIROS DE OLIVEIRA 

 

 

 

 

 

“PRA AGORA E PRO FUTURO” 

 

Desafios da escolarização e projetos de jovens do Ensino Médio com 

percursos acadêmicos acidentados  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NITERÓI/RJ 

2020 

 



ii 
 

VIVIANE NETTO MEDEIROS DE OLIVEIRA 
 
 

“PRA AGORA E PRO FUTURO” 

 

Desafios da escolarização e projetos de jovens do Ensino Médio com 

percursos acadêmicos acidentados  

 

 

 

 

 
Tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação 
em Educação da Faculdade de Educação da 
Universidade Federal Fluminense, como parte 
dos requisitos necessários à obtenção do título 
Doutora em Educação.  
Linha de pesquisa: Diversidade, Desigualdades 
Sociais e Educação (DDSE).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Orientador: Prof. Dr. Paulo Cesar Rodrigues Carrano 
 
 
 
 
 
 
 

Niteroi/RJ 
2020 



iii 
 

D278p De oliveira, Viviane Netto Medeiros 
Pra agora e pro futuro : Desafios da escolarização e 

projetos de jovens do Ensino Médio com percursos acadêmicos 
acidentados / Viviane Netto Medeiros De oliveira ; Paulo Cesar 
Rodrigues Carrano, orientador. Niterói, 2020. 
194 f. : il. 

 
Tese (doutorado)-Universidade Federal Fluminense, Niterói, 

2020. 

DOI: http://dx.doi.org/10.22409/POSEDUC.2020.d.09009857719 
 

1. Ensino Médio. 2. Projetos de Vida. 3. Juventude. I. 
Carrano, Paulo Cesar Rodrigues, orientador. II. Universidade 
Federal Fluminense. Faculdade de Educação. III. Título. 

CDD - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://dx.doi.org/10.22409/POSEDUC.2020.d.09009857719


iv 
 

VIVIANE NETTO MEDEIROS DE OLIVEIRA 
 
 

“PRA AGORA E PRO FUTURO” 

 

Desafios da escolarização e projetos de jovens do Ensino Médio com percursos 

acadêmicos acidentados  

 

 
Tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação 
em Educação da Faculdade de Educação da 
Universidade Federal Fluminense, como parte 
dos requisitos necessários à obtenção do título 
Doutora em Educação.  
Linha de pesquisa: Diversidade, Desigualdades 
Sociais e Educação (DDSE)  
 

 
Aprovada em 09/03/2020 

 
 

BANCA EXAMINADORA 
 
 

Prof. Dr. Paulo Cesar Rodrigues Carrano 
Universidade Federal Fluminense (UFF) 

 
Profª. Drª. Marilia Pontes Sposito 
Universidade de São Paulo (USP) 

 
Profª. Drª. Ana Karina Brenner 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) 
 

Profª. Drª. Mônica Dias Peregrino Ferreira 
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO) 

 
Profª Drª. Léa Pinheiro Paixão 

Universidade Federal Fluminense (UFF) 
 

Profª Drª. Hustana Maria Vargas  
Universidade Federal Fluminense (UFF) 

 
 
 
 
 



v 
 

AGRADECIMENTOS 
 
 

Ao meu orientador, professor Paulo Cesar Carrano pela paciência, atenção e confiança 
para que eu realizasse este trabalho.  Às professoras Ana Karina Brenner, Hustana Vargas, 
Léa Paixão e Monica Peregrino pelas valiosas contribuições durante minha banca de 
qualificação.  À Andreia Cidade Marinho pela ministração do curso de SPSS que muito 
contribuiu para que eu realizasse os cruzamentos e elaboração de tabelas contidas nesse 
trabalho.  À CAPES, pela bolsa a mim concedida. Aos colegas do observatório Jovem (UFF), 
pelas dicas, ideias e sugestões feitas ao meu trabalho durante o doutorado.   

Aos jovens participantes da Pesquisa jovens Fora de Série.  Aos meus queridos 
familiares pela paciência e apoio: Marcos Aurélio, meu esposo, Miguel e Melissa, meus 
filhos, Joana, minha mãe e Valter, meu pai e Maria das Graças, minha segunda mãe.  Ao 
Eterno Deus, por me fornecer os suportes necessários para enfrentar mais esta “prova”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



vi 
 

RESUMO 
 
 
 

Oliveira, Viviane Netto Medeiros. “Pra agora e pro Futuro” Desafios da escolarização e 
dos projetos de vida de jovens do Ensino Médio com percursos acadêmicos acidentados, 
2020. Faculdade de Educação, Universidade Federal Fluminense. Niterói, 2020. 
 
Esta pesquisa teve como objetivo investigar que fatores intervém nas expectativas de futuro, 
projetos de vida e percursos escolares de jovens do Ensino Médio com trajetórias acadêmicas 
acidentadas. A investigação insere-se no âmbito das discussões que problematizam os 
sentidos do Ensino Médio na vida do jovem usando como chave analítica as demandas 
expressas nas perspectivas de futuro dos mesmos. O estudo utiliza dados quantitativos 
gerados a partir de um survey realizado em 2013, pela Pesquisa Jovens Fora de Série: 
Trajetórias truncadas de estudantes do Ensino Médio   no   Estado   do   Rio   de   Janeiro,   
desenvolvida   pelo   Observatório   Jovem (UFF/FAPERJ/CNPq). O banco de dados da 
referida pesquisa, é composto por 593 jovens estudantes da modalidade EJA e do Programa 
Autonomia de 14 escolas estaduais da cidade do Rio de Janeiro. Utilizamos também dados 
qualitativos relativos a entrevistas biográficas realizadas com 19 jovens selecionados, 
ocorridas entre os anos de 2014 e 2015. O estudo evidenciou inúmeras provas existenciais que 
se colocam no caminho da escolarização desses jovens e que também acabam por interferir 
em suas projeções de futuro. Embora cada narrativa se constitua de situações biográficas 
determinadas, portanto únicas, reflete obstáculos coletivos, ligados à posição social, raça e 
gênero. Enquanto desafios de sobrevivência, relativos à condição econômica partilhada 
aproxima o conjunto das experiências, desigualdades de gênero, raça e local de habitação 
criam especificidades que parecem acrescentar ainda mais desafios nas trajetórias de 
mulheres, negros e moradores de comunidades e subúrbios. 
 
 
Palavras-chave: Percursos escolares, Provas existenciais e Projetos de Vida 
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ABSTRACT 
 
 
 

Oliveira, Viviane Netto Medeiros. "For now and for the Future" Challenges of schooling 
and life projects of high school youth with rugged academic courses, 2020. Faculty of 
Education, Fluminense Federal University. Niterói, 2020 
 
This research aimed to investigate which factors intervene in the expectations of the future, 
life projects and school courses of young people in high school with injured academic 
trajectories. The investigation is part of the discussions that problematize the meanings of 
high school in the life of the young person using as an analytical key the demands expressed 
in their future perspectives. The study uses quantitative data generated from a survey 
conducted in 2013 by the Young Out-of-Series Survey: Truncated trajectories of high school 
students in the State of Rio de Janeiro, developed by the Young Observatory 
(UFF/FAPERJ/CNPq). The database of this research consists of 593 young students from the 
EJA modality and the Autonomy Program of 14 state schools in the city of Rio de Janeiro. 
We also used qualitative data on biographical interviews conducted with 19 selected young 
people, which occurred between 2014 and 2015. The study showed numerous existential tests 
that are placed on the path of schooling these young people and which also end up interfering 
in their projections of the future. Although each narrative consists of determined biographical 
situations, therefore unique, it reflects collective obstacles, linked to the social position, race 
and gender. While survival challenges related to the shared economic condition brings 
together all experiences, gender, race and place housing inequalities create specificities that 
seem to add even more challenges to the trajectories of women, blacks and residents of 
communities and suburbs. 
 
Keywords: School routes, Existential Tests and Life Projects 
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INTRODUÇÃO 
 

 

Esta pesquisa se dedicou a investigar percursos escolares e projetos de vida de jovens 

do Ensino Médio com trajetórias acadêmicas acidentadas.  O objetivo principal foi 

compreender que fatores intervêm na elaboração de seus projetos e expectativas de futuro, 

interesse que nos instigou a ampliar a análise em direção aos percursos de vida e de 

escolarização desses sujeitos. A investigação insere-se no âmbito das discussões que 

problematizam os sentidos do Ensino Médio na vida dos jovens usando como chave analítica 

as demandas expressas nas perspectivas de futuro dos mesmos. 

A investigação é um desdobramento de minha dissertação de mestrado intitulada: E 

depois do Médio? expectativas de futuro de jovens com percursos escolares irregulares 

(OLIVEIRA, 2015), na qual analisei as interveniências de elementos dos contextos sociais 

desses indivíduos em suas projeções para o futuro. O estudo utilizou dados quantitativos 

gerados a partir de um survey realizado em 2013 pela Pesquisa Jovens Fora de Série: 

Trajetórias truncadas de estudantes  do  Ensino  Médio  no  Estado  do  Rio  de  Janeiro,  

desenvolvida  pelo Observatório Jovem (UFF/FAPERJ/CNPq), que buscou produzir 

conhecimentos sobre os fatores que intervém nos percursos escolares de jovens e que incidem 

sobre o truncamento da escolarização. 

A opção por vincular este estudo aos dados da Pesquisa Jovens Fora de Série se deu no 

ano de 2013, quando, ao ingressar no Mestrado em Educação da UFF com o intuito de 

“investigar os projetos de vida da juventude do Ensino Médio”, tomei ciência de que a 

referida pesquisa também tinha como foco os mesmos sujeitos. Naquele momento oportuno, 

integrei-me ao grupo da pesquisa e pude vivenciar, ao passo que buscava contribuir com as 

investigações em curso, um incremento em minha formação como pesquisadora. Ao participar 

da aplicação dos questionários, da realização de entrevistas e transcrições, dos ciclos de 

debate de textos e análise de dados, minha pesquisa foi ganhando contornos mais definidos, 

favorecido pela circulação de ideias proporcionadas por esse envolvimento. 

Nesse processo, o tempo todo fui conduzida a articular a vivência de pesquisa com 

minha experiência profissional como professora de História na rede estadual do Rio de 

Janeiro, ofício que me reserva o compromisso de dialogar com os jovens em seus processos 

de construção de autonomia. Este compromisso fez surgir meu objeto de estudo, e o 

engajamento na Pesquisa Jovens Fora de Série o tornou ainda mais instigante. 
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Ao término do mestrado, tive a felicidade de ser indicada pela banca que examinou 

minha dissertação, a fazer a passagem ao doutorado. A partir de então, sabendo que nosso 

trabalho não esgotou todas as possibilidades de investigação, demos continuidade a pesquisa, 

aprofundando a análise quantitativa e ampliando também a nível qualitativo o estudo sobre os 

projetos de vida dos jovens. Esta continuidade nos permitiu, por meio da análise dos 

percursos e das demandas expressas nos planos de futuro, aprofundar o debate sobre os 

sentidos do Ensino Médio para o jovem e problematizar os tipos de oferta de escolarização 

têm sido destinadas aos estudantes com distorção idade-série, comumente considerados pelos 

sistemas de ensino como aqueles que “já passaram da idade”. 

 

Por que investigar percursos escolares e projetos de vida de jovens do Ensino Médio? 

 

É conhecido que nas últimas décadas o Ensino Médio no país experimentou uma 

extraordinária expansão em sua clientela. Em 1991, o número de estudantes matriculados 

nesse nível de ensino não chegava a 3,8 milhões, já em 2018, o quantitativo registrado 

totalizou 7,7 milhões de alunos, de acordo com dados do Instituto Nacional de Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (INEP, 2019). Embora esteja havendo uma considerável 

redução no número de matrículas nos últimos anos (situação que trataremos adiante) é fato 

que o quantitativo do Ensino Médio hoje é superior ao de décadas atrás.  Este aumento da 

escolarização vivenciado pelas últimas gerações tem alcançado, em especial, jovens de 

camadas populares, cujos pais não desfrutaram das mesmas oportunidades educacionais. 

Estudos apontam que o alongamento da escolarização resulta em benefícios à 

sociedade pela possibilidade de produzir sujeitos mais conscientes.  Progressivamente 

informatizada e automatizada, a sociedade atual exige cada vez mais cidadãos e trabalhadores 

reflexivos, sensíveis às questões de higiene, de responsabilidade social e ecológica, de 

diferenças culturais e, ao mesmo tempo, aptos a se atualizarem rapidamente (KRAWCZYK, 

2014). 

Neste sentido, não se pode negar a importância da chegada dessas moças e rapazes, 

advindos de famílias com pouca ou nenhuma escolaridade, a essa última etapa da 

escolarização básica.   Entretanto, é preciso considerar que após a chegada desse público 

inédito o Ensino Médio passou a enfrentar dificuldades também sem precedentes. Dentre as 

denúncias que se têm feito neste sentido está a falta de recursos humanos, de infraestrutura 

física nas escolas, de material didático, a baixa qualidade do ensino ofertado, entre outros. A 

causa comumente apontada para tais problemas refere-se ao fato de o Ensino Médio público 
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ter se expandido em número de matrículas sem, contudo, ser acompanhado por investimentos 

na mesma proporção. 

Neste contexto, observa-se um quadro de inúmeros entraves que precisam ser 

solucionados para que o Ensino Médio possa garantir a escolarização da juventude que dele é 

alvo. Dentre esses obstáculos estão os enormes índices de distorção idade-série1, que apesar 

de também estarem sofrendo queda nos últimos anos, ainda persistem nesse nível de ensino 

no país. Uma estimativa realizada com base no Censo Escolar efetuado pelo INEP revelou 

que, em 2018, de cada 100 alunos matriculados em escolas públicas de Ensino Médio regular 

no país, 14, aproximadamente, estavam com atraso escolar de dois anos ou mais. Tal situação 

é ainda mais acentuada no Estado do Rio de Janeiro onde, no mesmo ano, de cada 100 alunos 

matriculados nesse nível de ensino, 23 estavam com idades acima do esperado para as séries 

cursadas. Quando se trata das escolas públicas estaduais, o número de defasados sobe para 38 

a cada cento de alunos. Essas irregularidades se dão em razão do grande número de 

reprovações e evasões que acontecem ao longo das trajetórias dos estudantes2. 

Sabendo que os altos percentuais de distorção idade-série interferem na posição dos 

Estados frente ao IDEB3, a “solução” que vem sendo utilizada nos últimos anos pela 

Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro tem sido retirar os alunos com defasagem 

escolar e com alto índice de repetência do ensino regular, inserindo-os em classes de 

aceleração dos estudos, uma vez que estas não participam da referida avaliação.  Essa política 

pedagógica que restringe o universo avaliado pelo IDEB é, então, uma estratégia para 

melhorar artificialmente as notas dos alunos das escolas da rede estadual.  

Nesse contexto, a EJA tem sido vista por alguns governos como uma das estratégias de 

correção de fluxo e meio de mascarar os indicadores negativos da Avaliação da Educação 

Básica4. Essa intenção de “limpar” o fracasso escolar do ensino regular tem levado à 

 
1 A Distorção idade-série significa a diferença entre a idade do aluno e a idade indicada para a série a qual ele 
está frequentando. O valor da distorção é calculado em anos e pode ser demonstrado quando o aluno está dois ou 
mais anos acima da idade prevista para ele na respectiva série. No caso do Ensino Médio, a idade esperada para 
o ingresso é de 15 anos e de 17 anos para a conclusão. 
 
2 As estimativas foram realizadas pelo portal Qedu com base em dados do Instituto Nacional de Pesquisas 
Educacionais (INEP), referentes ao ano de 2018, disponível: http://www.qedu.org.br/< acessado em janeiro de 
2020. 
 
3 O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) é determinado a partir de um indicador que cruza 
informações de desempenho em exames padronizados, como o Prova Brasil, como informações sobre 
rendimento escolar, como o índice de aprovação das escolas.  

4 É importante ressaltar que, de acordo com o Parecer CNE/CEB 11/2000 (BRASIL, 2000), a EJA é uma 
modalidade de ensino constante na estrutura da educação básica nacional, sendo sua oferta um direito público 
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transferência compulsória de adolescentes e jovens para a EJA, o que acaba por intensificar o 

processo de juvenilização5. Além da transferência compulsória para a EJA, os estudantes 

podiam ser direcionados para o Programa Autonomia, um programa de aceleração da 

aprendizagem e correção da distorção idade-série dos ensinos fundamental e médio, 

implantado em 2009 em parceria com a Fundação Roberto Marinho6. A oferta de Ensino 

Médio nessa modalidade vigorou entre os anos de 2009 até 2014. De acordo com Ventura 

(2019), essas políticas demonstram a primazia do interesse do Estado na correção de fluxo em 

detrimento do diálogo com as necessidades objetivas dos estudantes. 

Foi buscando construir conhecimentos sobre essas necessidades objetivas que surgiu a 

Pesquisa Jovens Fora de Série, cujos dados trabalhamos nessa tese. Diante deste quadro de 

altos índices de defasagem idade-série, o estudo passou a mobilizar-se por compreender como 

se processa esse fenômeno. Ao nos unirmos ao referido grupo de pesquisa, abraçamos o 

pressuposto de que, no cerne deste problema estavam, dentre outras, questões ligadas ao 

sentido que a escolarização tem na vida desses jovens que frequentam o Ensino Médio.  

Partíamos da pista deixada por Charlot (1996) ao afirmar que a adesão ao trabalho escolar 

adquire significado para os sujeitos quando essa experiência passa a fazer parte de suas 

expectativas em relação à vida. Logo, investigar essas demandas de futuro pareceu-nos um 

caminho profícuo, já que escola e projetos de vida se alimentam mutuamente. E o Ensino 

Médio é a etapa da escolarização básica mais privilegiada para a construção dos projetos de 

vida dos jovens. 

O Ensino Médio coincide com uma fase da vida em que o exercício de projeções 

futuras, assim como a tentativa de tornar viável a profissão idealizada, ou daquela que se 

encontra ao alcance nos contextos sociais vivenciados, adquire importância fundamental na 

vida dos jovens. Trata-se de uma etapa de formação não apenas intelectual-cognitiva, mas 

também um momento de construção de identidades e, especialmente, de elaboração de 

 
subjetivo e sua principal função “reparar um direito negado”. A visão instrumental de EJA, pautada na 
aceleração e na correção de fluxo escolar está bem distante dessa concepção. 

5 Relaciona-se ao aumento do quantitativo de adolescentes e jovens na EJA. Ao diminuir a idade para a inserção 
na modalidade, a atual LDB favoreceu o ingresso juvenil, tornando as classes ainda mais heterogêneas. Ventura 
(2019) sustenta que esse fenômeno acaba por configurar uma forma de exclusão educacional. Já que o aluno 
reprovado ou que abandonou é um dado negativo para a escola regular no IDEB, a escola encaminha-o para a 
modalidade EJA, escamoteando o fracasso escolar e segregando os jovens estudantes não aprovados. 

6 Entre os anos de 2009 e 2014, a Secretaria Estadual de Educação e a Fundação Roberto Marinho realizaram o 
Autonomia no Ensino Médio, em escolas da rede estadual como medida estratégica combater os baixos índices 
de rendimento escolar na rede. Com duração de dois anos, o programa baseava-se na metodologia telessala, com 
um único docente responsável por todos os módulos/disciplinas. 
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projetos de vida, ainda que as condições e os recursos dos jovens sejam bastante distintos 

(WELLER, 2014). 

Por conta disto, é de suma importância que gestores e educadores conheçam as 

expectativas, representações e demandas dos sujeitos que frequentam essa etapa de ensino, a 

fim de compreender que relações existem entre os interesses pessoais, projetos de vida e a 

experiência escolar. A presente pesquisa surge desse reconhecimento do quanto é importante 

problematizar os projetos de vida dos jovens do Ensino Médio e, a partir disto, conhecer e pôr 

em questão os limites estruturais que se manifestam na vida dos mesmos. Sabemos que para 

construir um projeto de vida os jovens enfrentam diversos obstáculos dispostos em seus 

campos de possibilidades. Muitos desses desafios apontam para desigualdades sociais 

produzidas dentro e fora da escola que precisam ser superadas para que o Ensino Médio possa 

garantir a escolarização de todos os seus sujeitos. Neste sentido, nossa pesquisa tem como 

objetivo principal revelar e problematizar as formas de desigualdades sociais que se 

manifestam nas vidas dos jovens do Ensino Médio no momento de se projetarem para o 

futuro.  

Diante desses inúmeros desafios, o principal objetivo que norteou essa investigação foi 

investigar que variáveis (limites estruturais) interferem na elaboração de expectativas e 

projetos de vida de jovens do ensino médio. Debruçamo-nos também por compreender como 

esses limites estruturais são representados e vivenciados individualmente e qual tem sido o 

papel da escola na elaboração e realização dos projetos de vida dos jovens. Interessou-nos 

ainda analisar de que modo provas individuais e coletivas podem afetar as temporalizações 

dos sujeitos e modo a afetarem seus planos para a vida e para o futuro. 

 

 

O banco de dados explorado pela pesquisa 

 

Nossa pesquisa lança mão de dados quantitativos, gerados pelo survey da pesquisa 

Jovens Fora de Série, produzido em 2013, e de dados qualitativos provenientes de entrevistas 

narrativas colhidas ao longo de 2014 e 2015 pela equipe de pesquisa. O banco de dados 

quantitativos foi construído a partir de questionários respondidos por 593 jovens estudantes 
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do Ensino Médio com idades entre 15 e 29 anos, presentes em turmas de EJA (63%) e do 

Programa Autonomia 7 (35,7%) de 14 escolas estaduais do município do Rio de Janeiro. 

Os questionários que compõem o referido banco de dados compunham-se por 85 

questões, divididas em cinco blocos temáticos, a saber: perfil socioeconômico; investigações 

sobre trabalho e estudo; trajetória escolar; informações sobre a escola; investigações sobre o 

futuro e programas de educação; atividades cotidianas e lazer e informações sobre o uso da 

internet (ver anexos). Trata-se de questionários estruturados, autoaplicáveis, com questões 

fechadas e algumas poucas abertas para livre resposta dos entrevistados.   

As escolas em que se deram a aplicação do survey foram selecionadas 

proporcionalmente de acordo com o número de alunos matriculados em regiões geográficas 

da cidade. Assim, participaram três escolas da Zona Sul, duas escolas da região central da 

cidade, quatro escolas da Zona Oeste e cinco escolas da Zona Norte. A amostra reuniu 

estudantes matriculados nos três turnos escolares, sendo 74,2% no noturno, 17,3% no 

matutino e apenas 7,4% matriculados no vespertino. Os questionários foram aplicados nas três 

séries do Ensino Médio, ficando 17,6% na primeira, 32,4% na segunda série e 47,1% na 

terceira 8. 

Já o acervo de dados qualitativos que utilizamos compõe-se de entrevistas narrativas 

cedidas por 19 jovens, sendo 12 homens e 7 mulheres.  São estudantes que, na ocasião do 

survey, haviam se disponibilizado a colaborar com a pesquisa, deixando voluntariamente seus 

contatos no final do questionário.  Todas as entrevistas foram gravadas em vídeo. 

Posteriormente também foram realizados grupo de discussão com seis jovens e entrevistas 

aprofundadas com três deles 9. A etapa qualitativa da pesquisa também deu origem à produção 

de um filme de pesquisa, o longa metragem “Fora de Série” (91m)10.  

 

 
7 Trata-se de um Programa de Aceleração dos Estudos que vigorava nas escolas estaduais do Rio de Janeiro em 
2013, ano em que foi realizado o survey da pesquisa. O Programa foi fruto de uma parceria firmada entre a 
Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro (SEEDUC) e a Fundação Roberto Marinho. 

8 No ano de aplicação do questionário (2013), começava a ser implementado nas escolas públicas de ensino 
médio do Estado do Rio de Janeiro o programa Nova EJA (NEJA), que reestruturava ao EJA/EM, impondo-lhe 
uma nova matriz curricular modular. Composta por 4 módulos semestrais, o curso passou a totalizar  2 anos para 
a conclusão do Ensino Médio nessa modalidade. Nas escolas em que a NEJA  já se encontrava implementada, 
para responder ao questionário que indicava como opção as 3 séries do ensino médio, os alunos possivelmente 
optaram pelo item que julgaram mais próximo ao módulo cursado. O mesmo ocorreu com o Programa 
Autonomia, também organizado em 04 módulos. 

9 A natureza do banco de dados e a metodologia da pesquisa serão detalhados mais minuciosamente no capítulo 
2. 

10 Link para a página do filme: www.filmeforadeserie.com 

http://www.filmeforadeserie.com/
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A estrutura da tese 

 

A tese encontra-se estruturada em cinco partes. A Parte I é dedicada à discussão teórico-

metodológica que embasa nossa pesquisa. No capítulo 1, organizamos debate teórico em 

torno de alguns conceitos-chave da pesquisa, como projetos.  Iniciamos apresentando alguns 

dos principais aspectos da teoria da ação humana do sociólogo alemão Alfred Schütz, para 

quem o conceito de projeto aparece como pilar. Em seguida, no segundo capítulo, articulamos 

com a discussão da sociologia da individuação, partindo  da  proposta investigativa do 

sociólogo peruano Danilo Martuccelli, para quem provas e suportes existenciais são conceitos 

basilares para compreender como são fabricados os indivíduos na contemporaneidade.  No 

capítulo 3 buscamos, explicitar as consequências metodológicas extraídas do arcabouço 

conceitual de Schutz e Martucceli. É certo que nenhum dos autores cujos conceitos 

abordamos construiu uma metodologia capaz de nos informar exatamente que passos trilhar 

para conduzir uma pesquisa nos moldes de suas propostas analíticas. Entretanto, foi possível 

retirar de suas premissas teóricas as bases fundamentais para construir um caminho 

metodológico que nos permitisse apreender fatos sociais tendo como ponto de partida as 

perspectivas dos indivíduos que os vivenciam.  

Na Parte II, elaboramos uma descrição dos dados gerais da pesquisa. No capítulo 4, 

apresentamos uma caracterização da amostra quantitativa, seguida da descrição do perfil geral 

dos participantes do survey.  Na sequência, expomos os dados gerais da amostra qualitativa, 

apresentando em seguida um perfil dos participantes das entrevistas. No capítulo 5, intitulado: 

Expectativas de Futuro: Os desejos de progressão educacional e seus campos de 

possibilidades, descrevemos as expectativas de futuro dos participantes do survey, analisando-

as de acordo com o contexto histórico em que se inserem.  

A Parte III, composta por três capítulos, é dedicada à análise das provas estruturais que 

constrangem as expectativas de futuro dos jovens da pesquisa. Nela exploramos associações 

entre os perfis dos jovens e os tipos de expectativas explicitados para o momento em que 

concluíssem a educação básica. No capítulo 6, discutimos o efeito territorial, no capítulo 7, os 

efeitos da faixa etária e no capítulo 8 os impactos de questões de gênero e cor/raça sobre as 

expectativas de futuro explicitadas pelos jovens. Sabendo que nosso banco de dados é datado 

política, econômica e socialmente, atentamos ainda para as especificidades do período em que 

tais dados foram colhidos. Assim, em cada um desses capítulos, organizamos 

contextualizações históricas, traçando um paralelo com os retrocessos vivenciados no 

contexto atual.  
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Na Parte IV nos dedicamos à análise dos projetos de vida a partir dos dados qualitativos 

da pesquisa, lançando mão das entrevistas biográficas concedidas pelos jovens à pesquisa. 

Esta parte da tese teve por objetivo ir do geral ao particular para compreender fenômenos 

sociais. Neste sentido, partindo dos depoimentos de 19 jovens, investigamos como esses 

desafios são representados e vivenciados individualmente. No capítulo 9, aprofundamos a 

investigação a cerca da associação entre o território de moradia os desafios estruturais que 

afetam as expectativas dos jovens, somando-se a isso questões raciais que espontaneamente 

surgiram nos depoimentos. No capítulo 10, analisamos as representações relativas aos papéis 

desempenhados pela instituição escolar na construção e concretização de seus projetos de 

vida. 

  Na Parte V, analisamos os percursos de vida e de escolarização de dois jovens: Mariana 

e João11, investigando qual a extensão de seus horizontes temporais, ou seja, quais as 

perspectivas – passado- presente-futuro- em relação às quais orientam suas ações. São 

também analisados os modos como provas estruturais são representadas por esses jovens, e 

de que forma elas impactam suas expectativas de vida e de formação.  

Esperamos que essa leitura seja uma viagem proveitosa, servindo para endossar o debate 

acerca das demandas por Ensino Médio no Brasil, em todas as suas modalidades, além de 

fornecer dados que agreguem elementos de resistência contra o atual processo de desmonte da 

educação pública no país. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
11 Esses e os demais nomes citados ao longo do texto são fictícios, recurso utilizado para manter o anonimato dos 
narradores da pesquisa. 
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PARTE I: ESCOLHAS TEÓRICAS E METODOLÓGICAS 
 

 

 

Nossa pesquisa se situa na área de estudos sobre a juventude e a escola, tendo como 

principal objetivo a análise dos percursos escolares e dos projetos de vida de jovens do Ensino 

Médio público que se encontram em situação de defasagem escolar. A investigação se insere 

no âmbito das discussões que problematizam os sentidos do Ensino Médio na vida da 

juventude atual e está consubstanciado no contexto de estudos que partem dos sujeitos para 

compreender processos estruturais mais amplos. Partir dos sujeitos significa considerar em 

igual medida aspectos objetivos e subjetivos que constituem seus percursos de vida. 

Desse interesse em ter como ponto de partida a subjetividade sem fechar os olhos para 

aspectos objetivos surgiu a proposta de alinhavar duas perspectivas teóricas na interpretação 

de nossos dados de pesquisa. A primeira delas mergulha as raízes na microssociologia 

proposta pelo sociólogo Alfred Schütz, cujos principais pontos apresentamos a seguir. O 

motivo inicial de nossa aproximação com esse autor originou- se da busca por aprofundar o 

conhecimento acerca do conceito de projeto, um dos principais pilares da teoria Schütziana. O 

conceito há muito vem sendo trabalhado por diversos autores que, via de regra, o “pinçam” do 

conjunto teórico desse sociólogo alemão. Ir à Schütz, portanto, significou para nós um 

mergulho direto na fonte, processo que acabou por revelar-nos não apenas o conceito 

desejado, mas todo um complexo arcabouço conceitual que tem nos parecido uma ferramenta 

de análise muito promissora. 

A segunda opção teórica ancora-se nos estudos efetuados pelo sociólogo peruano 

Danilo Martuccelli, que se insere no contexto das sociologias do indivíduo. Deste autor, 

interessamo-nos, sobretudo, pelos conceitos de provas e de suportes existenciais pois 

acreditamos que nos permitem aprofundar a relação dialética existente entre as ações 

projetivas dos sujeitos da pesquisa e os fatores estruturais que incidem sobre as mesmas. O 

ensaio a seguir é uma tentativa de diálogo com esses conjuntos teóricos. 
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1. Alfred Schütz: os projetos do ponto de vista microssociológico 

 

A perspectiva analítica construída pelo sociólogo alemão Alfred Schütz, ainda pouco 

utilizada no Brasil, está entre as abordagens teóricas que se propõem a investigar as 

interpretações subjetivas dos indivíduos.  Seu empreendimento teórico insere-se numa 

corrente que concede ao indivíduo um status de ator que interpreta o mundo no qual está 

inserido, de modo a encontrar nele seu lugar e, assim, formular seu roteiro de ação. O 

estabelecimento de tal roteiro de ação implica no processo projetivo do ato na imaginação, ou 

seja, na construção de projetos. 

Ao analisar a ação humana tendo como uma das premissas os projetos dos indivíduos, a 

sociologia de Schütz se apresenta como um suporte teórico importante em nossa pesquisa.  

Compreendendo que o conceito de “projeto” mantém uma relação de interdependência com  

um   conjunto   teórico   mais   amplo   proposto   por   Schütz, apresentaremos, a seguir, uma 

síntese contendo os elementos mais relevantes de sua teoria. 

 

1.1.Interpretação subjetiva do “mundo da vida” 

 

O sistema interpretativo da realidade social construído pelo pensador austríaco Alfred 

Schütz (1899-1959) tem como ponto de partida a subjetividade dos atores que nela vivem, 

uma vez que compreende que todo o conhecimento humano tem sua fonte irredutível nas 

experiências imediatas do indivíduo consciente e ativo. A questão central que permeia sua 

teoria é entender como as pessoas agem e descobrir de que modo podemos compreender suas 

motivações. Trata-se de investigar como se processa a ação humana no mundo com base nos 

significados que os agentes atribuem a própria conduta, isto é, suas razões para agir, seus 

objetivos e planos imediatos ou em longo prazo, enfim, a definição de seu próprio papel na 

situação dada12. 

O ponto de partida das interpretações de Schütz é o “mundo da vida” (Lebenswelt), ou 

seja, o mundo das vivências cotidianas, aquele onde se processam as experiências, o qual se 

apresenta como uma realidade interpretada pelos homens e subjetivamente dotada de sentido 

para eles.  Nessa “esfera das experiências cotidianas” estão contidas todas as “direções e 

ações através das quais os indivíduos lidam com seus interesses e negócios, manipulando 

 
12 Constituem a pedra angular do pensamento de Alfred Schütz a filosofia de Edmund Husserl, e a sociologia 
da ação de Marx Weber, ambos operando com a premissa de valorização da perspectiva racional 
(razoável) da iniciativa humana. 
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objetos, lidando com pessoas, concebendo e realizando planos” (Wagner, 1979, p. 16). É esse 

mundo das atividades corriqueiras da vida ordinária que Schütz se propõe a investigar, 

enfatizando que a linguagem do cotidiano oculta todo um tesouro de características pré-

construídas. 

Falar em características pré-construídas do mundo da vida é reconhecer que esse 

mundo encontra-se estruturado de antemão para o indivíduo antes de seu nascimento. Embora 

cada pessoa construa seu próprio mundo (subjetivo), como ressaltou Schütz, o faz com auxílio 

de materiais e métodos que lhe são oferecidos por outros. Ao nascermos, um mundo nos é 

dado, e com ele, as diversas interpretações dos múltiplos fenômenos, relacionamentos, entre 

outros, do mundo social, conforme desenvolvido no grupo cultural de origem. O total dessas 

interpretações forma a “concepção relativamente natural do mundo”, visão que contém as 

relações com o cosmo, o sobrenatural, a natureza e também os muitos costumes e normas que 

regulam a conduta humana, e mais, as receitas de comportamento prático nos campos sociais 

e técnicos (WAGNER, 1979, p. 18). 

Conforme posto por Berger e Luckman (1983), principais seguidores de Schütz, 

apreendemos a vida diária como uma realidade ordenada, já que seus fenômenos se acham 

dispostos em padrões que se impõem à nossa apreensão. Trata-se de uma realidade já 

objetivada, isto é, constituída por uma ordem de objetos que foram designados como objetos 

antes de nossa entrada em cena.   Entretanto, reconhecer esse caráter preestabelecido do 

mundo da vida de modo algum significa um olhar determinista sobre as atitudes humanas. 

Schütz foge ao determinismo ao afirmar que, apesar de pré-determinado, esse mundo nos é 

dado à interpretação. Isso enfatiza os esforços do indivíduo para alcançar uma definição de 

seu próprio lugar no mundo. 

Mas, como interpretamos esse mundo? Schütz ressalta que nossa interpretação se dá 

com base em um estoque de experiências anteriores, as nossas próprias e aquelas que foram 

transmitidas a nós por aqueles com os quais nos relacionamos, as quais, na forma de 

“conhecimento à mão”, funcionam como um código de referência (SCHÜTZ, 1979). 

Nesse processo dialético entre o presente e o passado entra em cena um processo de 

“tipificação”, que se refere à transferência de características já conhecidas para aquilo com o 

qual acabamos de nos deparar. As situações que vivenciamos como novas já são, em certa 

medida, conhecidas, no sentido de que lembram coisas parecidas ou iguais, percebidas 

anteriormente. 

A tipificação é gerada socialmente, o que significa que o meio no qual nascemos ou 

somos socializados constrói e reconhece tipificações de objetos e de relações, que nos são 
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transmitidas já na infância e que, em geral, costumam ser aceitos pelos demais participantes 

do mesmo grupo. Ao mesmo tempo, cada um de nós realiza uma auto tipificação, já que 

tipificamos nossa própria relação no mundo, com os semelhantes e com todos os demais 

objetos, físicos e culturais. 

Dessa maneira, podemos pensar as tipificações como um conjunto de técnicas/táticas 

que utilizamos para controlar nossas experiências. Elas funcionam como “receitas” que 

congregam características gerais para certas situações, coisas e contextos. Em nossa vida 

diária, várias são as formas de tipificar: através da linguagem (no nomear); pelas instituições 

que tipificam ações, pessoas, contextos, procedimentos, comportamentos corporais, entre 

outros. Tipificamos até na construção de nossa individualidade, já que o self é também uma 

autotipificação. 

Entretanto, o processo de tipificações que empreendemos para compreender o mundo 

à nossa volta e a nós mesmos não aponta para certezas, mas para probabilidades, já que “o que 

é tido por garantido não forma uma província fechada, articulada inequivocamente e 

claramente arranjada. O que é tido por garantido (...) está rodeado de incertezas” (SCHÜTZ e 

LUCKMAN, 1973, p. 9). Nosso conhecimento da vida cotidiana está repleto de hipóteses e 

induções, mas todas têm o caráter do aproximado e do típico. Apenas a experiência concreta 

confirmará ou não a nossas antecipações. 

No reconhecimento dessa incerteza que nos rodeia está o caminho para a 

reflexividade, implícito na interpretação, um elemento essencial de superação do caráter 

coercitivo do mundo social. Schütz reconhece que a tipificação nos fornece um quadro de 

referência para a percepção das situações com as quais nos deparamos, mas enfatiza que nem 

mesmo a tipificação escapa à nossa interpretação, conduzindo a uma tipificação individual, 

através da qual organizamos nosso roteiro de ação (SANTOS, s/d). 

O conjunto de todas as tipificações que o indivíduo lança mão para interpretar o 

mundo da vida forma o que Schütz denomina estoque de conhecimento. Resultante de 

experiências subjetivas do mundo da vida, este sistema fornece aos indivíduos que se 

reconhecem como membros internos de um  grupo ou comunidade, um  aspecto de coerência   

necessário  que   permite   que  todos  tenham   uma   chance   razoável  de compreenderem os 

demais e serem por eles compreendidos. Nos termos de Schütz, as comunidades ou grupo 

interno se afirmam e são possíveis na medida em que há a percepção do eu e do outro, ou seja, 

a percepção da identidade e da alteridade. É o estoque de conhecimento que permite que seus 

membros tenham algo socialmente significativo em comum, sendo também um demarcador 

de diferenças, pois “o significado subjetivo que o grupo tem para seus membros consiste em 
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seu conhecimento de uma situação comum e, com ela, de um sistema de tipificações e 

relevâncias” (SCHÜTZ, 1979, p. 82). 

Assim, compreende-se que todo o estoque de conhecimento tem sua história, já que 

compõe-se de elementos (as tipificações) que nossos predecessores ajudaram a construir. 

Entretanto, isto não significa que o indivíduo dele tome posse de modo passivo, mas, ao passo 

que o reproduz e retém, também o molda e ajusta. Aquilo que para Durkheim significa 

constrangimento para a ação do indivíduo - papel exercido pelas representações coletivas - 

para Schutz constitui uma referência da qual o indivíduo pode lançar mão, mas que é também 

objeto de sua interpretação, desde que este esteja provido de capacidades cognitivas para 

tanto, desenvolvidas desde a infância (SCHUTZ, 2003, apud SANTOS, s/d). 

É nesse estoque de conhecimentos à mão, composto por sucessivos e sedimentados 

momentos de nossas vidas, que buscamos as referências para interpretar nossas experiências 

passadas e presentes, bem como elementos para a antecipação das coisas que virão. Assim se 

inicia o trabalho interpretativo do indivíduo, tendo como ponto de partida o estoque de 

experiência, as suas próprias e aquelas que lhe foram transmitidas pelas pessoas com as quais 

se relaciona, mesmo que não seja sua contemporânea. Esse código interpretativo faz com que 

qualquer momento vivido não se esgote numa situação especifica, já que nossa posição dentro 

dele é a de quem atravessou uma longa cadeia de experiências de vida anteriores (WAGNER, 

1979). Desse modo, uma das características importantes do estoque de conhecimento é seu 

caráter contingente, uma vez que alarga-se constantemente a partir das novas experiências do 

indivíduo. 

Para além de seu caráter coletivo, o que faz com que o estoque de conhecimentos 

tenha sua história particular é o que o autor austríaco chama de “situação biográfica”. Em 

qualquer momento da vida, os indivíduos se encontram numa situação biográfica 

determinada, o que faz com que duas pessoas nunca possam vivenciar a mesma situação da 

mesma forma. Isto porque, cada uma chegou a essa situação atual tendo em mente seus 

próprios propósitos, que estão, por sua vez, enraizados no seu passado, na história singular de 

sua vida. É a situação biográfica que dá contorno às interpretações e a forma como os desafios 

impostos serão enfrentados, já que a realidade com a qual nos deparamos passa por um filtro 

individual que tem a ver com a experiência à mão, que acumulamos ao longo dos anos.  A 

noção de situação biográfica aponta o lado espontâneo da interpretação dos indivíduos no 

mundo. 

Esse caráter espontâneo nos leva a outro conceito importante na teoria de Schütz - o de 

relevâncias - que contribui para relativizar o caráter imposto da estrutura sobre as ações 
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humanas. Por meio da estrutura de relevâncias, o autor oferece a possibilidade de conectar a 

motivação subjetiva do sujeito com a objetividade imposta pela estrutura de conhecimento ao 

qual o indivíduo é constantemente confrontado (DREHER, 2011, apud CORRÊA, 2005). 

A teoria das relevâncias proposta por Schütz diz respeito à atenção seletiva através da 

qual estabelecemos os problemas a serem solucionados pelo nosso pensamento e os objetivos 

a serem atingidos. Noutras palavras, relaciona-se com a importância que damos a 

determinadas questões. Afirmações como: “isso não tem importância nenhuma pra mim”, ou 

“isso merece ser analisado de forma mais detalhada”, ou mesmo “não posso ignorar essa 

atitude”, por exemplo, estão presentes em nosso pensamento cotidiano sem que nos demos 

conta do processo de seleção e de escolhas que estão por detrás das mesmas. Em cada 

momento de nosso percurso biográfico somos convidados a escolher entre o que merece e o 

que não merece nossa atenção. Tais escolhas implicam as estruturas de relevâncias que 

articulam a constituição de nossas experiências e de nossas ações. 

O sistema de relevâncias distribui-se por meio de “zonas”, ou seja, de hierarquias 

móveis que são determinadas pelos interesses do indivíduo em determinada situação – seus 

interesses à mão.  Nos termos do próprio Schütz: “é o nosso interesse à mão que motiva todo 

o nosso pensar, projetar, agir e que, portanto, estabelece os problemas a serem solucionados 

pelo nosso pensamento e os objetivos a serem atingidos por nossas ações”, assim, são os 

interesses à mão que determinam nosso sistema de relevâncias (SCHÜTZ, 179, pp. 110 e 

111). Nossa estrutura de relevâncias constitui um sistema flexível pois os interesses que o 

organizam não são únicos, constantes e nem homogêneos. Um interesse único à mão é apenas 

um elemento dentro de uma pluralidade de interesses, que na vida cotidiana costumamos 

chamar de nossos planos: planos de trabalho e de pensamento, plano para o momento e plano 

para a vida toda. Os interesses não são constantes porque podem mudar a qualquer momento, 

adquirindo um peso diferente, uma predominância dentro do sistema. 

Por fim, os interesses que determinam as estruturas de relevâncias não são 

homogêneos, pois podemos ser guiados pelos mais disparatados interesses. Os interesses que 

tenho dentro de uma situação como mãe, cidadã, profissional, adepta de uma comunidade 

religiosa, podem não só ser diferentes como até incompatíveis um com o outro. Assim, tenho 

que decidir qual desses interesses disparatados devo escolher de forma a definir a situação em 

questão. Essa escolha indicará aquilo que merece minha atenção em determinada situação, ou 

seja, minha relevância, que por sua vez implicará nos rumos da ação. 

Na busca pela conexão entre a objetividade e a subjetividade no curso da ação 

humana, Schütz distingue dois tipos de relevâncias: as volitivas e as impostas. A primeira, diz 
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respeito àquelas que são estabelecidas de acordo com nossos próprios interesses, a partir de 

uma decisão espontânea de atingir um objetivo projetado por meio de nossa ação. Já as 

relevâncias impostas, pelo contrário, são aquelas que não estão ligadas a interesses por nós 

escolhidos, não se originando em atos de nossa vontade, mas que, por algum motivo, temos 

que aceitar como são (SCHÜTZ, idem). 

Schütz também aponta que esses dois tipos de relevâncias, por vezes, podem assumir 

características motivacionais, temáticas ou interpretativas. A primeira delas, a relevância 

motivacional, se orienta pelos interesses do indivíduo numa situação determinada, o que 

implica em dizer que este seleciona entre os elementos na situação, aqueles que servem para 

defini-la à luz dos propósitos que tem em mente. Esse processo ocorre quando os elementos 

da situação vivida são familiares ao indivíduo de modo suficiente. 

Quando, do contrário, os elementos envolvidos na situação não são suficientemente 

conhecidos, o indivíduo volta seu esforço para a definição da situação em questão, ocupando-

se do problema a ser decifrado. Entretanto, “o conhecido ou o problemático, numa dada 

situação, só se torna relevante na medida em que impede a formação de uma definição da 

situação de acordo com os interesses e planos atuais da pessoa” como afirma Wagner (1979, 

p. 24). Essa relevância relativa ao problema, Schütz caracterizou como temática, através da 

qual, de ator em potencial, o indivíduo tem de transformar-se em pessoa capaz de resolver 

problemas. 

Em continuação ao tipo de relevância que acabamos de descrever, Schütz define um 

terceiro tipo: a interpretacional, que demandará uma interpretação mais aprofundada para que 

o problema seja reconhecido. Essa interpretação poderá se dar de maneira rápida, caso o 

conhecimento necessário para tal seja aquele acionado de modo rotineiro. Caso contrário, 

antes mesmo de iniciar a ação, o indivíduo terá de se esforçar para efetuar uma interpretação 

satisfatória. 

O que fica evidente aqui é a importância não somente da posição biográfica em que o 

indivíduo se encontra, mas, na mesma medida, o resultado da história pessoal, das 

experiências disponíveis à consciência, ou à disposição desta, ou seja, as experiências próprias 

e as de nossos contemporâneos e antecedentes que nos são transmitidas de algum modo. É a 

partir desse conhecimento adquirido pela experiência que serão organizados os diversos graus 

de relevância que os indivíduos mobilizam em todos e quaisquer acontecimentos da vida 

cotidiana (SANTOS s/d). 

A análise das relevâncias propostas por Schütz significa, então, investigar o modo 

como os indivíduos experimentam objetos e eventos ao seu redor, ou seja, a maneira como 
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percebem, reconhecem, interpretam e agem na vida cotidiana a partir da seleção de fatos 

envolvidos em cada situação. Se, por um lado, temos de reconhecer que nem sempre 

escolhemos os fatos objetivos da vida com os quais somos confrontados, está ao nosso 

alcance a escolha quanto ao nível de atenção que dedicamos aos problemas. Sendo orientadas 

pelo estoque de conhecimento acumulado em experiências anteriores, as próprias e também a 

de terceiros, as escolhas presentes e futuras acabam por ser, em alguma medida, informadas 

pelas escolhas já realizadas no passado. Entretanto, seguindo o arcabouço conceitual de 

Schütz, entendemos que isto de forma alguma se constitui como algo do qual o indivíduo não 

possa livra-se, já que até mesmo as experiências passadas são constantemente submetidas à 

interpretação por parte do agente. 

 

1.2. O projeto e a contingência da ação humana 

 

Se as relevâncias e tipificações apontam para o caráter incerto da compreensão humana 

no mundo, na medida em que indicam o filtro individual de cada um sobre a realidade 

cotidiana, é o projeto que favorece a contingência de sua ação.  Isso não quer dizer que todos 

os elementos que o envolvem tenham origem na simples volição, como veremos adiante, mas 

diz respeito ao fato de que é o projeto que fornece ao indivíduo a oportunidade de pôr as 

opções disponíveis em avaliação através de um ato deliberativo, julgando preferências e 

possibilidades, processo fundamental no exercício das escolhas. Vejamos como a perspectiva 

Schütziana descreve tal processo. 

Na teoria de Schütz, o agir social emerge marcado por diversas características dentre as 

quais o projeto assume preponderância, já que entende que a ação consciente é precedida pela 

imaginação do ato no futuro, como tendo sido efetivado. Assim, investigar os projetos de um 

indivíduo é inquirir sobre os motivos que estão por detrás de suas ações. 

Nesse ponto é importante distinguir entre duas categorias de motivos que condicionam a 

ação humana: os motivos a fim de e os motivos por que. Os primeiros dizem respeito a 

motivações dirigidas a objetivos que apontam para o futuro. Nesse caso, pode-se dizer, por 

exemplo, que o “motivo a fim de” de um assassino foi obter o dinheiro da vítima. Do ponto de 

vista do ator, essa classe de motivos se refere ao futuro já que, o ato projetado, ou seja, o 

estado de coisas pré-imaginado, será promovido pela ação futura. Os “motivos a fim de” 

referem-se ainda aos significados subjetivos pois têm a ver os significados que o indivíduo 

aspira atribuir a sua ação em curso, isto é, às suas intenções de atingir determinado objetivo. 
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Em oposição à classe de motivos anterior, temos os “motivos por que” de uma ação, 

estes enraizados em experiências passadas, com todos os fatores sócio-históricos, ambientais, 

dentre outros, que favoreceram o desenvolvimento da personalidade de um indivíduo ao longo 

de sua vida. Nessa situação, também a título de exemplo, diz-se que o assassino foi motivado 

a cometer determinado crime por ter crescido num ambiente deste ou daquele tipo, tendo em 

sua infância estas e aquelas experiências, etc. Desse modo, os “motivos por que” remetem a 

experiências vividas que influenciaram o projeto da ação em si. O ator teve a seu alcance 

outras possibilidades para satisfazer sua necessidade de dinheiro além de matar alguém. Sua 

ideia de consegui-lo por meio de um assassinato foi influenciada por sua situação pessoal, ou, 

mais especificamente, por sua história de vida, conforme sedimentada nas suas circunstâncias 

pessoais (SCHÜTZ, 1979). 

A distinção destas duas classes de motivos implica nas noções de motivo subjetivo e 

motivo objetivo, o que traz consigo determinações metodológicas. O motivo a fim de como já 

abordamos, é uma categoria essencialmente subjetiva, que só é revelada ao observador se este 

pergunta ao ator qual o significado que o próprio atribui à sua ação. Por seu turno, o motivo 

por que é uma categoria objetiva, acessível ao observador, podendo este reconstruir as 

circunstancias implicadas na atitude do indivíduo. Do ponto de vista do ator, somente quando 

a ação é realizada é que ele pode voltar-se para sua ação passada  e,  como  observador  de  si  

próprio,  investigar  em  que  circunstâncias  foi determinado que fizesse o que fez. Em 

resumo, enquanto os “motivos a fim de” emanam do projeto, os “motivos por que”, são as 

condições que favorecem os mesmos. 

O projeto inicia-se, então, como um retrato do ato, ou estado de coisas desejadas, sendo 

realizado na imaginação, o que aponta para seu caráter consciente. Nos termos de Schütz 

(1979, p. 128), consiste em um “ato reflexivo de atenção que se presta a uma ação imaginada 

no tempo do futuro perfeito, como se estivesse acabada e feita”. Todo projeto consiste numa 

antecipação da conduta futura por meio da fantasia, entretanto, não se limita simplesmente a 

imaginação, mas pressupõe que haja intenção de realização. Trata- se de uma fantasia 

motivada pelo intento posterior de desenvolver o projeto, mesmo que tal projeto nunca chegue 

a se concretizar. Como “fantasia motivada”, o projeto é, pois, guiado por  considerações  

pragmáticas: é  de  natureza  prática,  viável  (ao menos  na concepção daquele que projeta), e 

é acompanhado pela intenção de tornar o estado de coisas imaginado parte da experiência 

cotidiana em algum momento, num futuro próximo ou distante. 

Outra característica fundamental do projeto é seu fundamento no estoque de 

conhecimento, com sua estrutura particular, disponível ao indivíduo na ocasião do projetar. 
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Não se trata de idealizações de ocorrências futuras absolutamente inéditas, mas embasada, em 

alguma medida, em elementos típicos presentes no acervo de experiências acumuladas pelo 

indivíduo. Essa relação do projeto com a tipificação, que como definiu Schütz se embasa na 

fórmula ideal “posso fazer de novo” e “assim por diante”, não significa que uma pessoa só vá 

planejar algo que já lhe seja plenamente conhecido, mas indica que ela retira de sua reserva de 

experiências algum conhecimento em termos de meios e fins capaz de gerar expectativas a 

respeito daquilo que deseja. 

É essa referência ao estoque de conhecimento à mão que distingue o projeto do mero 

fantasiar. Se alguém, por exemplo, fantasia ter poderes mágicos e sonha com o que vai fazer 

então, de modo algum, na concepção de Schütz, está projetando. Isto porque, a fantasia pura 

não está subordinada aos limites da realidade, sendo o simples desejo o definidor de suas 

possibilidades. O projeto, pelo contrário, é um “fantasiar dentro de um quadro dado” ou seja, 

é a imaginação que considera os limites impostos pela realidade cotidiana, dentro da qual a 

ação vai ter de ser desenvolvida.  É um ato imaginativo que leva em conta as possibilidades 

de execução, o que requer, por exemplo, que sejam considerados somente os meios e fins que 

o indivíduo acredita estarem a seu alcance real ou potencial. A consciência sobre as chances e 

riscos é, por sua vez, determinada pelo estoque de conhecimento atual do indivíduo 

(SCHÜTZ, 1979). 

A dependência de nossas antecipações do estoque de conhecimento à mão aponta para 

elementos impostos dos projetos, já que, no ato de projetar, o indivíduo encontra-se em uma 

“situação biográfica determinada”, a qual pertence não somente a sua posição no espaço, 

tempo e sociedade, mas todos os elementos próprios de sua vida cotidiana, muitos dos quais 

não estão sujeitos à sua vontade. Entretanto, também aponta para elementos que estão sob seu 

controle, ou que podem ser postos sob seu controle, sendo, portanto, modificáveis. É dentro 

desse quadro que o indivíduo tem que encontrar seu caminho. 

A consideração sobre esse movimento duplo de determinações e indeterminações 

presentes no projeto levou o sociólogo brasileiro Gilberto Velho, inspirado no pensamento de 

Schütz, a formular o conceito de campo de possibilidades, a nosso ver, um modo ampliado de 

considerar em igual medida os elementos impostos (enraizados no passado) e os modificáveis 

(referentes à escolha dos modos de atuação) que constituem os projetos. Nos termos de Velho 

(1999, p. 28) o campo de possibilidades dos indivíduos, relaciona-se “com o que é dado com 

as alternativas construídas do processo sócio-histórico e com o potencial interpretativo do 

mundo simbólico da cultura”. Isto significa dizer que determinadas experiências culturais, 

ligadas ao pertencimento familiar, à classe social, ao gênero, entre outros, constroem 
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alternativas e obstáculos para que o indivíduo se projete.  Entretanto, esses limites e 

possibilidades sempre passam pelo filtro de sua subjetividade, o que faz com que a maneira de 

lidar com os mesmos esteja no campo das escolhas. Assim, tal como Schütz, Velho entende 

que pensar desta forma não significa invalidar a margem de escolhas que os indivíduos têm 

frente ao futuro, e sim  de compreender que não se trata de qualquer escolha, mas de opções 

feitas a partir de alternativas dispostas em determinado campo sociocultural. 

É por essa dependência do estoque de conhecimento que Schütz não fala em projeto 

como uma ação em termos racionais, mas “razoáveis”. Não se trata de uma ação racional pois 

aquele que projeta não é pensado como um matemático que, sob o uso de uma calculadora, 

seleciona recursos instrumentais com vistas a maximizar suas funções utilitárias, o que 

implicaria evitar aplicações mecânicas de precedentes. Mas é “razoável” pois se baseia no 

conhecimento advindo de nossas experiências acumuladas e, como tal, sujeito a limitações. 

Assim, ao preferir o termo “razoabilidade”, ainda que conceba o projeto como parte de um 

processo consciente, Schütz relativiza sua racionalidade pois considera que é impossível que 

tenhamos clareza de todos os fatores relevantes reais e potenciais que compõem as situações 

nas quais trabalhamos para realizar nossos projetos. 

Outra característica dos projetos diz respeito a sua mutabilidade. Os projetos são 

dinâmicos pois o estoque de conhecimentos disponível ao indivíduo é contingente, alargando-

se constantemente conforme novas experiências são nele incorporadas. Além do mais, o 

próprio sistema de relevância dos indivíduos passa por modificações durante a execução do 

projeto, consequentemente, ele vislumbra o resultado final de um ângulo diferente do que 

imaginou ao iniciá-lo. Conforme vivenciamos novas experiências, os interesses que 

organizam nossos sistemas de relevância vão oscilando em níveis hierárquicos, levando 

alguns projetos a ganhar novos contornos, ou mesmo a implodirem. Descrevendo o processo 

de escolha entre projetos, Schütz enfatiza a referida mutabilidade da seguinte maneira: 

 
A mente, através de seus atos de fantasia, cria sucessivamente no interior os vários 
projetos, largando um em favor do outro e voltando a, ou, mais precisamente, 
recriando o primeiro. Mas, pela, e na transição de um para o outro estado sucessivo da 
consciência eu envelheci. Alarguei a minha experiência; quando volto ao primeiro, 
não sou mais o “mesmo” que era quando originalmente o esbocei e, 
consequentemente, o projeto ao qual retorno não é o mesmo que larguei; ou talvez 
mais exatamente, seja o mesmo, porém modificado (1979, p. 156). 
 

Deve-se ressaltar também que, no decurso das escolhas dos indivíduos, os projetos 

assumem importância primordial pois é através do processo de projeção que a consciência 
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distingue as várias alternativas à disposição. É a capacidade projetiva que concede ao 

indivíduo a liberdade de selecionar opções, orientando-se por seus interesses. Na medida em 

que projeta, o ator reflete e é capaz de julgar as possibilidades de êxito daquilo em que se 

empenha, e nisso reside sua liberdade. 

Vimos que os projetos se baseiam no conhecimento dos fatores envolvidos, entretanto, 

esse conhecimento pode ser de vários níveis: podem ser bem precisos e detalhados, ou podem 

existir na forma de um esboço relativamente vago. Entendemos que os projetos que estão na 

órbita dos conhecimentos mais claros e precisos são aqueles que recebem maior atenção e 

investimento por parte do indivíduo. Por sua vez, o nível de relevância que o projeto adquire 

determina o aprofundamento do conhecimento sobre os fatores implicados em sua realização. 

Outra característica dos projetos é a interdependência que estes mantém entre si. Nem 

o projeto, nem o interesse principal que lhe dá origem pode ser visto isoladamente, mas como 

elemento dos “sistemas” de projetos e de interesses correlacionados, ordenados a partir de 

uma “hierarquia de preferências”. Isso significa dizer que qualquer projeto específico não é 

mais que uma ínfima parte na hierarquia de planos dos indivíduos, tais como os planos para o 

momento, para o dia e para a vida toda, bem como planos para o lazer, para a subsistência, e 

assim por diante. Esses planos determinam os interesses em foco em dado momento e, 

portanto, a estruturação do estoque de conhecimento. Conforme esse acervo se alarga, os 

projetos se transformam, podendo variar suas posições na hierarquia de preferências. 

É nesse “sistema de projetos” hierarquicamente dispostos e em constante fluxo que se 

insere o projeto de vida, categoria essencial em nosso trabalho. Em contraste com planos que 

os indivíduos concebem para períodos mais limitados, o projeto de vida aparece como um 

“sistema supremo de objetivos e linhas totais de ação de um indivíduo, como um todo” 

(WAGNER, 1979, p. 314). Assim, entendemos que, ao coordenar os diferentes (e muitas 

vezes contraditórios) propósitos e performances que envolvem a conduta humana, o projeto 

de vida é aquilo que permite ao indivíduo perseguir alguma coerência na narrativa biográfica. 

Enfim, o projeto, tal qual abordado por Schütz, aponta para a margem de liberdade de 

ação dos indivíduos frente às estruturas. É fato que o mundo da vida traz elementos 

preestabelecidos, estruturados de antemão, que não dependem da vontade dos agentes. 

Entretanto, esse mundo é constantemente interpretado pelos mesmos, de acordo com seus 

estoques de experiências. E é com base em suas interpretações da realidade social que os 

indivíduos agem na vida cotidiana.  Neste contexto, o ato projetivo assume importância pois 

permite ao indivíduo ensaiar ações futuras, selecionando opções de acordo com seus 

interesses. Ao passo que elabora um projeto, o ator é capaz de refletir sobre si, revisitando (e 
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revisando) suas interpretações sobre experiências passadas. Também é por meio da projeção 

que se torna capaz de julgar as chances de sucesso daquilo em que se empenha, estando neste 

fato sua margem de autonomia. 
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2. Danilo Martuccelli: ferramentas para análise macrossociológica dos projetos  

 

O esquema conceitual de Schütz nos permitiu compreender que a ação humana, 

processo da qual o projeto faz parte, nem é completamente um devir, nem fruto de puras 

determinações. Há uma relação dialética entre determinações e indeterminações que é 

princípio ontológico da ação.  Contudo, o mérito da escolha desse conjunto teórico consiste 

em nos permitir ferramentas para a análise do modo como a ação projetiva se organiza em 

nível microssociológico, priorizando-se as motivações e relevâncias do ator que a executa. 

Na intenção de aprofundar a relação dialética existente entre a ação projetiva dos 

jovens da pesquisa e os fatores estruturais, optamos, entretanto, por complementar nosso 

quadro de referência conceitual com a proposta teórica do sociólogo peruano Danilo 

Martuccelli.  Por meio da noção de provas esse autor tem buscado mapear quais são os 

desafios históricos produzidos pelas sociedades atuais que se colocam no caminho dos 

indivíduos e compreender de que maneira tais desafios têm sido representados e vivenciados 

pelos mesmos. Esse esquema conceitual permite-nos analisar que obstáculos sociais 

constrangem as expectativas de futuro dos jovens e, o que é mais importante, de que maneira 

esses indivíduos os enfrentam no momento de elaborarem seus projetos de vida. Trata-se de 

dimensionar os pesos específicos da dimensão estrutural sobre os projetos partindo do modo 

como eles são percebidos e vivenciados cotidianamente pelos atores.   Essa tentativa de  

inscrever  os   projetos   também   numa   abordagem macrossociológica deriva do interesse 

em mapear os campos de possibilidades nos quais os mesmos estão imiscuídos. 

Essa opção conceitual se insere no contexto das recentes discussões das “sociologias à 

escala individual”, que reconhecem a importância do indivíduo para a compreensão das  

sociedades  atuais,  dada  a  expansão  do  processo  estrutural  de singularização.  Entende-se 

que a modernidade desencadeou a formação de uma “singularidade social”, um processo em 

curso que tem afetado as estruturas econômicas e políticas, bem como a relação com os outros 

e com a história (MARTUCCELLI e SINGLY,  2012).  A crescente singularização no nível 

do consumo, observada na personalização dos produtos, por exemplo, tem sido citada como 

parte desse processo que estende seus efeitos para várias dimensões da vida social (ARAÚJO 

e MARTUCCELLI, 2010). 

Considerando essa expansão das singularidades, Martuccelli propõe analisar a 

sociedade a partir do processo de individuação, isto é, investigando o tipo de indivíduo que as 

sociedades atuais fabricam. A “Sociologia da Individuação” como é denominada essa 

proposta analítica, é uma tentativa de circunscrever a sociedade numa espécie de sociologia 
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histórica, alertando para as transformações estruturais e institucionais vividas na 

contemporaneidade (MARTUCCELLI, 2010). Para o autor, é preciso se ater aos processos 

estruturais de construção dos  indivíduos  pois  cada  vez  mais  as  análises sociológicas têm 

se deparado com a não correspondência entre trajetória social, processos coletivos e 

experiência individual. Ou seja, os indivíduos estão constantemente a se singularizar, para 

além de sua posição social (MARTUCCELLI, 2007 b). 

Neste sentido, a sociologia à escala individual busca explicar as principais mudanças 

societárias, tendo como horizonte o indivíduo e os desafios aos quais ele está sujeito. 

Condições da modernidade como incertezas, riscos, transformações profissionais, 

metamorfoses urbanas ou familiares, mudanças no consumo ou nas práticas alimentares, por 

exemplo, são estudadas a partir do modo como se inscrevem nas ações individuais. Isso não 

significa, como ressalta Martuccelli, reduzir a análise ao nível do ator, mas reconhecê-lo 

como produtor da vida social, ressaltando o trabalho que o indivíduo realiza sobre si mesmo. 

Assim, o indivíduo não é o centro da análise, mas seu ponto de partida (MARTUCCELLI, 

2010). 

 

2.1. Os contextos estruturais e sentidos singulares 

 

A noção de provas refere-se aos desafios históricos produzidos pela sociedade, 

representados culturalmente e desigualmente distribuídos que os indivíduos se veem 

obrigados a enfrentar cotidianamente no processo de fabricação de si. São obstáculos 

estruturais, compartilhados pelos membros de um coletivo, mas vivenciados de modo 

singular, a partir de posições diversas e experiências diferentes (MARTUCCELLI e SINGLY, 

2012). Cada indivíduo, ao ser confrontado com esses obstáculos construídos socialmente, 

produz respostas singulares. 

Martuccelli aponta ainda quatro grandes características analíticas das provas. A primeira 

delas refere-se a situações difíceis e dolorosas com as quais os indivíduos são confrontados, o  

que  pode  produzir,  fatalmente,  distintas  percepções  dos  processos vivenciados. Assim, as 

provas são inseparáveis de uma dimensão narrativa, revelando-se como um mecanismo de 

autopercepção, na qual os indivíduos interpretam suas vidas como um percurso sujeito a um 

conjunto permanente de provações. A narrativa torna a vida uma aventura onde é preciso 

enfrentar inúmeras experiências em que se veem constantemente testados. 

A segunda característica supõe a existência de particularidades dos sujeitos, uma vez 

que, ao serem confrontados com uma prova, cada um é capaz de produzir respostas diferentes 
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a ela.  Isto quer dizer que cada um constrói as próprias estratégias para lidar com as provas, as 

quais podem ir desde uma capacidade de adaptação à de enfrentamento ou até a atitudes de 

fuga, evasão. Enfim, essa segunda característica faz referência à capacidade do ator para 

afrontar os processos difíceis que vive. 

A terceira característica das provas diz respeito a seu caráter seletivo, já que, ao serem 

confrontados com tais obstáculos, os indivíduos podem obter sucesso ou falhar, e o resultado 

desse processo produz diferentes consequências. A vida social tem sido cada vez mais 

marcada por experiências desafiadoras (divórcios, períodos de desemprego, falhas escolares) 

que, para além de suas razões estruturais, são experimentadas como erros pessoais, obrigando 

os indivíduos a encontrar a força necessária para enfrentá-las. Neste sentido, como aponta 

Martuccelli, a noção de prova restaura do mecanismo seletivo seu caráter contingente, já que 

é em função de seus próprios êxitos e fracassos que os atores vão forjando suas existências e 

construindo subjetividades (MARTUCCELLI, 2007 b). 

A quarta característica analítica das provas é que estas se encontram dispostas num certo 

conjunto estrutural, não sendo, portanto, independentes das posições e dos contextos sociais 

vivenciados, o que quer dizer que cada contexto social possui um conjunto de provas mais ou 

menos pré-determinadas.  Assim, não se trata de qualquer tipo de desafio ou problema 

experiencial, mas de um conjunto de grandes desafios estruturais, que se apresentam de forma 

distintiva e específica para cada grupo social. 

É nesse sentido que a noção de provas se apresenta como um importante operador 

analítico no estudo dos projetos dos jovens da pesquisa em questão. Ela nos permite mapear 

os desafios estruturais, ligados às posições sociais dos sujeitos ao mesmo tempo em que 

permite analisar as diferentes estratégias organizadas pelos jovens para lidar com tais 

obstáculos. Em última instância, a própria ação projetiva pode ser considerada no contexto de 

estratégias para lidar com provas estruturais.  Se as provas produzem singularidades, modos 

de ser que dão contornos às ações, impactam também as expectativas, a relação com o tempo, 

enfim, os planos que os indivíduos elaboram para suas vidas. 

Em suma, o conceito de provas implica em reconhecer que a modernidade e todas as 

transformações dela advindas trouxe consigo um processo estrutural de produção de desafios 

que quando enfrentados, produzem singularidades. Deste fato advém o interesse em mapear 

fenômenos estruturais com base nas percepções e vivências individuais. 

Entretanto, se o processo de singularização aponta para a pluralidade irredutível dos 

universos de significados contidos nas práticas individuais, também não exclui certo aspecto 

padronizado da produção de sentidos, intimamente associado à expansão do individualismo e 
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ao processo de secularização. Aqui referimo-nos ao que Martuccelli, (2007 b) denomina de 

“objetivo existencial genérico” que permeia todos os demais sentidos de existência, o qual o 

autor chama de “projeto de realizar a própria vida”.  É o objetivo existencial comum que está 

na origem de qualquer outro objetivo que um indivíduo possa ter na vida. Esse alvo genérico 

existencial é visto quase como um “dever” de todo indivíduo. Trata-se de um requisito 

comum e subterrâneo que atravessa todo o conjunto plural de universos de significados e se 

expressa nas múltiplas combinações pessoais feitas pelos atores.  

Martuccelli ainda aponta duas combinações típicas de sentidos feitas pelos indivíduos  na  

busca  por  realizar  esse  motivo  existencial  genérico  que  muito  nos interessam, uma vez 

que implicam no modo de relacionar-se temporalmente com a vida. A primeira maneira é 

combinar esse objetivo de “realizar a própria vida” com uma forma de consumismo 

existencial: a vida não teria outro sentido senão extrair satisfação de uma série de pequenos 

momentos de felicidade, mortais e passageiros. Neste sentido, o objetivo do indivíduo não é 

buscar o significado a vida, mas dar-lhe um pouco mais de significado. O alvo é fazer a vida 

interessante, seja através da lógica hedonista, ou por uma lógica consciente, através da busca 

por manter a curiosidade para escapar ao tédio do tempo morto. Assim, o importante é 

multiplicar as experiências, vivendo com a máxima intensidade possível. Em última análise, 

dinheiro, relacionamentos, trabalhos, acabam sendo percebidos e vividos como recursos para 

fazer a vida interessante (MARTUCCELLI, 2007 b). 

Esse objetivo existencial genérico também se manifesta com outros universos de 

significados, com aparência radicalmente antitética. É o caso das pessoas que têm como 

interesse inscrever-se para a posteridade. Para estes, o sentido da existência permanece 

primordial. Este anseio por um sentido às vezes aparece profundamente laicizado quando se 

trata, por exemplo, de prolongar a vida, perpetuando o nome da família. Mas, outras vezes, é 

mobilizado por um sentido de natureza religiosa, como o de fazer da vida um testemunho 

particular, por exemplo. Essas são algumas, dentre outras combinações de sentido possíveis, 

nas quais permanece o objetivo existencial genérico de “fazer algo com a nossa própria vida” 

(MARTUCCELLI, idem). 

A caracterização deste “projeto de realizar a própria vida”  nos  permite compreender 

as diversas posturas temporais que permeiam as ações dos indivíduos. Ao projetarem suas 

ações, há um objetivo existencial, fruto do processo estrutural de singularização da sociedade, 

que acaba por afetar a maneira como os atores agem em relação, por exemplo, à 

escolarização, foco de nossa atenção. 
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Para não ficar apenas nos aspectos puramente subjetivos que podem permear os 

projetos de vida, retornemos ao estudo dos contextos em que em que as projeções se dão, 

lançando mão também da noção de suportes existenciais proposta por Martuccelli. Como 

argumenta o autor, cada um de nós possui ao redor de si um conjunto de apoios múltiplos, 

materiais ou simbólicos, composto de relações de amizade, relações familiares, profissionais, 

entre outras.  Tais apoios podem ser considerados suportes existenciais na medida em que nos 

permitirem criar estratégias para lidar com as provas cotidianas. Assim,  não  se  trata  de  

supor  que  todas  as  relações  que  estabelecemos  se  tornam necessariamente suportes. 

Segundo Martuccelli (2007a. p.61) “compreender os diversos apoios em termos de suportes, 

consiste em examiná-los dentro de seu caráter particular, tendo em conta a sua regularidade 

(ou não) e a sua consistência”. Em suma, depende da intensidade da relação que se estabelece. 

Nesses termos, entende-se que as condições materiais (recursos financeiros, 

propriedades, entre outros.) podem ser suportes, embora não os únicos e nem sempre os mais 

importantes. A fé pode ser um suporte na medida em que a pessoa projeta uma representação 

simbólica que a permite sustentar-se nela.  As relações interpessoais também podem 

representar suportes. Em nossa sociedade, fortemente embebida pelos meios de comunicação, 

não é incomum que existam até suportes fictícios, como mostra o autor: 

 

(...) Às vezes nosso melhor “amigo” é um personagem de novela ou herói de um filme. 
Não se trata de nenhuma maneira de uma negação do real, nem de uma nova versão de 
um ideal do “eu”.  Senão de um “amigo”, porque não deixamos de falar com ele, de 
receber seus conselhos e até de julgá-lo e traí-lo (MARTUCCELLI, 2007a, p. 61 – 
tradução nossa). 

 

A noção de suporte visa, então, apreender esse  conjunto  de  elementos heterogêneos, 

reais ou imaginários, que se desdobram através de um emaranhado de vínculos. Graças a tais 

vínculos, os quais possuem diferentes implicações segundo as situações e as práticas, os 

indivíduos se sentem sustentados em meio à vida social. Em última análise, o estudo dos 

suportes gira em torno da consistência dos entornos que rodeiam os atores. 

Sendo o suporte a experiência fundadora que auxilia o indivíduo em seu processo de 

individuação, quando há fragilidade de suportes, a autonomia é prejudicada. Conforme 

explicita o mesmo autor, “quanto mais frágil é a situação social do indivíduo, mais obrigado 

ele se encontra a assegurar-se por si mesmo, sobretudo, por falta de outra alternativa que 

mostre possibilidade para o sucesso” (op., cit., p. 73) Se os suportes materiais ou simbólicos 

forem débeis, a experiência dos indivíduos de se autogovernar torna-se ainda mais difícil. Do 



27 
 

mesmo modo, quando os suportes assumem posição de tutela, favorecendo o desenvolvimento 

de relações de dependência, a autonomização dos sujeitos é tolhida. 

Assim como representam a matriz da autonomia, os suportes fornecem também a 

substância essencial para a elaboração dos projetos de vida. É nesses termos que se pretende 

pensar o papel da escola na vida dos jovens. Conforme defende Carrano (2011), 

considerando-se o contexto de multiplicidade de experiências de tempo e de alargamento dos 

campos de possibilidades, característicos da sociedade atual, a escola precisa ser um espaço 

que contribua para a autonomização dos indivíduos, não seu condicionamento. Deste modo,  

uma  das  funções  primordiais  da  escola  é  possibilitar  aos  jovens  a compreensão da 

realidade do mundo no qual estão inseridos e contribuir para que eles façam escolhas 

conscientes sobre suas trajetórias pessoais. Enfim, sem desconsiderar os demais espaços 

formativos, concebe-se a escola, mais precisamente o Ensino Médio, como potencial 

promotor de suportes para que os jovens elaborem seus projetos de vida. 
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3. Extraindo consequências metodológicas do arcabouço conceitual  

 

Após esse diálogo com os aportes teóricos que embasam nossa pesquisa, dediquemo-

nos agora a extrair consequências metodológicas das mesmas. É certo que nenhum dos 

autores cujos conceitos abordamos construíram uma metodologia capaz de nos informar 

exatamente que passos trilhar para conduzir uma pesquisa nos moldes de suas propostas 

analíticas. Entretanto, é possível retirar de suas premissas teóricas as bases fundamentais para 

construir um caminho metodológico que nos permita apreender fatos sociais tendo como 

ponto de partida as perspectivas dos indivíduos que os vivenciam. E como vimos, essa 

primazia no indivíduo é consenso entre as duas propostas abordadas. É consenso também a 

concepção de que a ação humana é contingente, ainda que sujeita a determinados 

constrangimentos sociais. Entretanto, o interesse de ambos está no modo como esses 

constrangimentos são vivenciados subjetivamente e como eles se refletem nas ações dos 

indivíduos. 

 

3.1. Coleta e análise de dados com base em conceitos de Alfred Schütz  

 

O interesse na perspectiva teórica de Alfred Schütz levou o também alemão Fritz 

Schütze a desenvolver, durante a década de 1970, um método de pesquisa que se tornaria 

altamente difundido internacionalmente. Trata-se da pesquisa biográfica, feita a partir da 

entrevista narrativa, um método de coleta e análise de dados que integra a pesquisa 

qualitativa. A intenção de Schütze era trazer para a pesquisa sociológica as compreensões das 

tipificações de senso comum, construídas com base no conhecimento cotidiano, reconstrução 

que se tornaria possível a partir da análise de narrativas, como defende o autor (WELLER e 

OTTE 2014). 

A “entrevista narrativa autobiográfica" desenvolvida por Fritz Schütze (2013) parte do 

princípio de que a narração está mais propensa a reproduzir em detalhes as estruturas que 

orientam as ações dos indivíduos. Também denominada de “narrativa improvisada”, busca 

romper com a rigidez imposta pelas entrevistas estruturadas e gerar textos narrativos sobre as 

experiências vividas a fim de identificar as estruturas sociais que moldam essas experiências. 

Como defende Weller (2014), pesquisadora que vem buscando uma aproximação entre os 

aportes teóricos de Alfred Schütz e Fritz Schütze, o estudo de narrativas ajuda a esclarecer 

como determinadas ações são projetadas, executadas e retrospectivamente acessadas pelos 



29 
 

indivíduos, de modo que se possa compreender os motivos que os levaram a determinadas 

ações. 

De acordo com Santos (2014) outro pesquisador que também tem buscado a 

aproximação entre esses dois aportes teóricos, a abordagem de narrativas biográficas permite 

ainda a construção de tipologias de interpretação do mundo da vida, considerando o modo 

como os indivíduos manuseiam seu “estoque de conhecimento”, elemento importante no 

processo interpretativo cotidiano do sujeito. 

Quanto ao procedimento de análise de narrativas, Schütze criou um método composto 

por alguns passos que muito nos auxiliou no processo de investigação. O passo inicial é a 

análise formal do texto, no qual diferenciamos o conteúdo indexado (passagens narrativas) do 

conteúdo não indexado (passagens explicativas ou argumentativas). Em seguida, procede-se 

uma descrição estrutural do conteúdo, no qual se identifica os círculos temáticos. O próximo 

passo é chamado de abstração analítica, onde se procede a análise do conhecimento do 

entrevistado (teorias desenvolvidas pelo indivíduo sobre sua vida e identidade, teorias 

explicativas para determinados acontecimentos ou escolhas). Em seguida, parte-se para a 

comparação contrastiva, no qual se desvincula do caso individual, comparando-o com outras 

entrevistas. Neste momento, compara-se temas recorrentes, situações concretas ou avaliações, 

realizando comparação mínima (entre casos e modos de ver semelhantes), bem como 

comparação máxima (entre casos e modos de ver contrastantes). O último passo consiste na 

construção de um modelo teórico. Com base em procedimentos da teoria fundamentada 

(“grounded theory”) busca-se elaborar modelos teóricos mais gerais acerca da trajetória 

biográfica de indivíduos oriundos de certos grupos ou contextos sociais. 

Como referido anteriormente, parte do banco de dados que integra a pesquisa Jovens 

Fora de Série compõe-se de um conjunto de entrevistas narrativas que também exploramos 

em nossa pesquisa.   Inspirados nesses procedimentos de análise propostos por Fritz Shütze  

elaboramos alguns passos para tratar os dados qualitativos à disposição. 

O primeiro passo foi assistir novamente as 19 entrevistas, uma por uma. Após, realizar 

transcrições minuciosas (ou revisar algumas que já haviam sido feitas pela equipe de 

pesquisa).  Em seguida, procedemos a leitura e identificação formal do conteúdo (separando,  

por  exemplo,  conteúdo  indexado). Em sequência, procedemos uma primeira redução, 

ordenando a narrativa em círculos temáticos. Após, fizemos uma segunda redução, que 

chamei de “súmula temática”, uma tabela onde foram inseridos blocos contendo: informações 

de perfil, frases recorrentes, contexto familiar, trajetória de truncamento, motivos de 

truncamento explicitados, motivos de retorno, projetos explicitados, justificativas  para  os  
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projetos,  informações  sobre  trabalho,  sociabilidade,  lazer  e circulação na cidade, 

informações sobre maternidade/paternidade, concepções sobre a escola e o ensino e desafios 

biográficos identificados (ver anexos). Depois partimos para a etapa de comparação 

contrastiva entre as narrativas.  

Na parte final de nosso trabalho, selecionamos dois sujeitos dos três entrevistados com 

depoimentos aprofundados e procedemos “reconstruções biográficas de caso” que deram 

origem aos dois capítulos que fecham as análises. A “reconstrução biográfica”, é uma 

variação do método de análise Fritz Shütze, construída por Rosenthal (2014) na intenção de 

tornar tais os procedimentos ainda mais minuciosos. Primeiro procede-se a análise sequencial 

dos dados biográficos, no qual são analisadas informações que aparentemente se relacionam 

apenas de forma indireta à pesquisa (por exemplo, o número de irmãos, informações sobre o 

nascimento, a formação, dados familiares, mudanças de cidade, histórico de saúde, etc), 

sempre considerando a cronologia dos acontecimentos da história de vida do entrevistado. Em 

nossa pesquisa, obtivemos esses dados dos questionários e das entrevistas (com os próprios 

entrevistados e com terceiros: familiares, professores, empregadores). Esse primeiro passo nos 

permitiu, por exemplo, descobrir as alternativas com as quais os entrevistados podiam contar 

em determinados contextos. 

Em seguida, procede-se a análise de texto e do campo temático, cujo objetivo é 

“encontrar regras relativas à gênese da narrativa biográfica no presente da entrevista” 

(ROSENTHAL, 2014, p. 236). Nessa fase, não interessa como se deu a vivência na época do 

ocorrido, mas analisar os motivos que levam o entrevistado, conscientemente ou não, a relatar 

os acontecimentos de determinada maneira e não de outra. Ou seja, que mecanismos 

determinam a escolha dos temas abordados e sua estruturação, os registros temporais e 

temáticos de cada período relatado. Nessa fase analisamos, por exemplo, porque determinados 

fatos foram narrados em detalhes enquanto outros apareceram como breves menções. Em 

seguida, formulamos hipóteses sobre o significado específico de cada sequência de texto.  

Na próxima etapa de análise, denominada “reconstrução da vida vivenciada e análise 

sequencial”, voltamos à análise dos dados biográficos e os contrastamos com as declarações 

do entrevistado, momento em que pomos à prova nossas primeiras hipóteses. Em seguida, 

procedemos uma comparação entre vida vivenciada e vida narrada, a fim de oferecer 

possíveis explicações para as diferenças entre a perspectiva passada e a perspectiva atual e 

deixar claras as disparidades em relação à temporalidade e às relevâncias próprias à historia 

de vida vivenciada pela pessoa. Terminada a reconstrução de caso, retomamos a questão 

inicial da pesquisa e nos concentramos na explicação dos fenômenos sociais a ele 
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relacionados. Isso torna possível, ao final da análise, construir tipos a partir desses casos 

específicos. Em nossa análise, construímos tipos de temporalidades, revelando seus possíveis 

intervenientes e implicações sobre a escolarização e sobre os projetos de vida. 

 

3.2.Unindo o “quali” e o “quanti” na sociologia à escala individual 

 

Em nossa pesquisa, também temos lançado mão de dados quantitativos, por 

compreendermos que essa abordagem de modo algum é incompatível com uma pesquisa que 

privilegie o indivíduo. Sabemos que um dos usos da metodologia quantitativa é fazer os 

indivíduos desapareçam, fazendo surgir no lugar desses indivíduos evaporados os 

determinantes sociais, os fatores que podem explicar a prática estudada. Entretanto, como 

defende Martuccelli (2012), o fato de colocar os indivíduos concretos entre parênteses 

(temporariamente) não torna o uso de dados quantitativos incompatível com a sociologia do 

indivíduo. É possível integrar a metodologia quantitativa em uma sociologia do indivíduo por 

três razões. A primeira delas é porque as estatísticas permitem apreender as coações que 

impedem os indivíduos de alcançar um desenvolvimento pessoal completo. A segunda, 

porque tais métodos podem tornar visíveis as margens de jogo disponíveis para indivíduos 

sujeitos a essas coações. Em terceiro, porque o questionário também permite estudar o 

relacionamento de pessoas com as práticas, ou seja, o sentido subjetivo dos comportamentos. 

A opção por uma abordagem plurimetodológica faz parte de uma concepção recorrente 

atualmente no campo da sociologia. Como também defende Lalanda (1998), as técnicas de 

recolha de informações e as metodologias qualitativas ou quantitativas que as compõem não 

se opõem, antes se complementam. Tal pensamento tem levado a um consenso hoje sobre a 

importância e a eficácia das abordagens que combinam o quali e o quanti como estratégia 

para a compreensão de fenômenos sociais. 

A utilização desse procedimento metodológico também está em acordo com as 

concepções do sociólogo Claude Dubar (1998), para quem a análise de trajetórias sociais 

exige devida articulação entre os aspectos objetivos e subjetivos do processo biográfico. O 

autor chama de trajetória objetiva a sequência das posições sociais ocupadas durante a vida, 

medida por categorias estatísticas e condensada numa sequência geral (ascendente, 

descendente, estável, entre outras). Já a trajetória subjetiva refere-se à “trajetória pessoal” de 

um indivíduo, cujo relato atualiza versões de si e do mundo. Por isso, apesar de distintas, as 

duas perspectivas precisam ser consideradas de um ponto de vista relacional, valorizando-se 

de igual modo tanto categorias institucionais, determinadas pelas posições objetivas escolares, 
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profissionais, familiares) quanto as categorias de linguagem que os indivíduos utilizam para 

narrar suas histórias de vida em situações de entrevista. 

Essa compreensão de que é necessário integrar métodos quantitativos e qualitativos para 

favorecer maior eficiência à investigação social é premissa que tem guiado a construção e 

ampliação do banco de dados da Pesquisa Jovens Fora de Série que integramos. O esforço por 

construir um diálogo entre dados quantitativos (alguns já trabalhados no mestrado, outros 

inéditos) gerados a partir do survey da pesquisa e os dados qualitativos (colhidos das 

narrativas feitas pelo grupo de pesquisa) deu origem aos capítulos das unidades que se 

seguem. 
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PARTE II: QUEM SÃO OS “JOVENS FORA DE SÉRIE”? O QUE PENSAM DO 

FUTURO? 

 

 

Nesta unidade, elaboramos uma descrição dos dados gerais de nossa pesquisa gerados 

pelo survey produzido em 2013 pela Pesquisa Jovens Fora de Série, sinalizando aqueles que 

serão alvo de nossas análises na unidade seguinte. Iniciamos apresentando uma caracterização 

da amostra quantitativa, seguida da descrição do perfil geral dos participantes do survey.  Na 

sequência, expomos os dados gerais da amostra qualitativa, apresentando um perfil dos 

participantes das entrevistas. Por fim, descrevemos as expectativas de futuro dos participantes 

do survey, analisando-as de acordo com o contexto histórico em que se inserem.  

 
4. Descrição do banco de dados  

  
4.1. A amostra quantitativa 

 

O banco de dados quantitativos teve início quando, em novembro de 2013, foram 

aplicados 963 questionários estruturados em turmas de EJA e do então Projeto Autonomia de 

14 escolas do município do Rio de Janeiro. Esse survey reuniu respondentes com idades que 

variaram entre 16 e mais de 50 anos. Posteriormente, com o objetivo de delimitar a pesquisa 

ao público jovem13, esse banco foi depurado de forma que se obteve 593 questionários 

respondidos por jovens com idades entre 17 e 29 anos. Os dados quantitativos que utilizamos 

em nossa pesquisa integram esta última fatia, logo, composta pelas informações fornecidas 

por 593 alunos matriculados em turmas de EJA (61,7%) e do Projeto Autonomia (37%). 

A amostra reuniu estudantes matriculados nos três turnos escolares, sendo 18,1% no 

matutino, 7,5% no vespertino e 74,9% no noturno (onde há maior oferta de vagas para jovens 

com defasagem escolar). Os questionários foram aplicados nas três séries (módulos) do 

Ensino Médio, sendo 17,6% no primeiro, 33,2% no segundo e 48,8% no terceiro módulo.14  

  

 
13 Compreende-se aqui como “público jovem” o segmento que está na faixa etária de 15 a 29 anos, conforme LEI 
Nº 12.852, DE 5 DE AGOSTO DE 2013. 

14 No ano da aplicação do survey (2013), a EJA Ensino Médio ainda se organizava em 03 módulos, 
compreendendo um semestre cada um. Apenas no ano seguinte, as escolas passaram a se adequar a Nova política 
de Educação de Jovens e Adultos, que determinou que o ensino médio deveria ser feito em 4 módulos (dois 
anos), sistema em vigor atualmente.  
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As quatorze escolas em que se deram a aplicação do Survey foram escolhidas 

proporcionalmente de acordo com as regiões da cidade15, assim, participaram três escolas da 

Zona Sul, duas escolas da Zona central da cidade, quatro escolas da Zona Oeste e cinco 

escolas da Zona Norte, ficando a amostra distribuída conforme se vê no gráfico abaixo 

 
Gráfico 1- Distribuição da amostra por regiões 

 
Os questionários foram construídos de maneira integrada entre os seguintes programas: 

Pós-Graduação em Educação (Mestrado e Doutorado) da UFF; Pós-Graducação em Educação 

da UNIRIO; Pós-Graduação em Políticas Públicas e Formação Humana (Mestrado e 

Doutorado Multidisciplinar) – UERJ; Educação – Processos Formativos e desigualdades 

Sociais PPGEDU – UERJ; Educação, Cultura e Comunicação nas Periferias Urbanas – UERJ.  

Quanto à sua natureza, os questionários compunham-se por 85 questões fechadas e 

abertas, divididas em sete blocos temáticos, a saber: perfil socioeconômico; investigações 

sobre trabalho e estudo; trajetória escolar; informações sobre a escola; investigações sobre o 

futuro e programas de educação; atividades cotidianas e lazer e informações sobre o uso da 

internet. Organizamos abaixo um quadro contendo resumo do questionário para facilitar a 

visualização.  

 

 

 

 
15A amostra deu-se por julgamento, amostra não probabilística, selecionada a partir de critérios pessoais a 
respeito dos elementos que são mais representativos na população (COSTA NETO, 1977, p. 45). O emprego 
desse tipo de técnica amostral requer reconhecimento prévio da população que será selecionada 
(MASSUKADO-NAKATANI, 2009). Desta forma, tem-se estudo de caso cujos dados produzidos não permitem 
generalizações. A pesquisa proporcionou, contudo, fontes signicativas para a identicação da dinâmica do perfil 
dos estudantes jovens denominados fora de série e que podem ser cotejadas com outros contextos de instituições 
e populações semelhantes” (CARRANO, MARINHO e OLIVEIRA, 2015, pg 1439) 
http://www.scielo.br/pdf/ep/v41nspe/1517-9702-ep-41-spe-1439.pdf) 
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Quadro 1- Questionário da pesquisa 

CATEGORIA ITEM DO QUESTIONÁRIO 
 
 
 
 
 
 
 
BLOCO l 
PERFIL 
SOCIOECONÔMICO 

1- Sexo 
2- Quantos anos você tem? 
3- Dentro destas respostas (categorias do IBGE) qual a que melhor identifica sua cor ou 

raça? 
4- Local de nascimento (Estado): (*questão aberta) / 4.1- Município (questão aberta) 
5- Local de moradia 

 município e Bairro (*questão aberta)/ 5.1-   Reside em comunidade? 
6- Há quanto tempo mora neste local? 
7- Você tem filhos?/ 7.1-  Quantos?/ 7.2-  Com que idade teve o primeiro filho? 
8- Atualmente você está: (Estado civil) 
9- Tem religião, qual? 
10- Possui algum tipo de deficiência? 
11- Com quem mora? (pode marcar mais de uma) 
12- Quantas pessoas moram em sua casa? 
13- Quantos quartos sua casa tem? 
14- Sua moradia é: 
15- Qual o nível de escolaridade do seu pai e da sua mãe e do seu cônjuge ou companheiro, 

caso viva com alguém (Marque com um X a opção correspondente a cada caso) 
16- Somando todas as rendas do domicílio, incluindo a sua, de quanto foi aproximadamente 

a renda familiar em sua casa no mês passado? 
 
 
 
 
 
BLOCO ll 
SOBRE TRABALHO 
E ESTUDO 
 

17- Você já trabalhou e estudou ao mesmo tempo? 
18- Com que idade começou a trabalhar? 
19- Quando você começou a trabalhar pela primeira vez, em que série da escola você 

estava? 
20- Como você avalia ter estudado e trabalhado ao mesmo tempo? 
21- A sua escola levou em conta que você trabalhava ao mesmo tempo em que estudava? 
22- Atualmente você trabalha? 
23- Em que trabalha? (*questão aberta) 
24- Seu trabalho é remunerado? /24.1- Se sim, qual a sua remuneração? 
25- Você tem carteira assinada? 
26- Quantas horas você trabalha por dia? 
27- Qual o turno em que você trabalha? (pode marcar mais de uma) 
28- Que condições você acha que a escola deve oferecer para o (a) aluno (a) que trabalha? 

(pode marcar mais de uma) 
29- Fez algum curso profissionalizante? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
BLOCO lll 
TRAJETÓRIA 
ESCOLAR 

30- Você frequentou creche, pré-escola, escolinha, jardim de infância (educação infantil)? 
31- Com quantos anos você entrou na escola pela primeira vez? (questão aberta) 
32- Você mudou de escola enquanto cursava o ensino fundamental?/ 32.1- Se sim, por quais 

motivos?  
33- Em que tipo de escola você estudava ao final do ensino fundamental? 
34- A partir das escolas que você frequentou: (pode marcar mais de uma) 
35- Você repetiu de ano no ensino fundamental? 
36- Quais foram os motivos da reprovação? (pode marcar mais de uma) 
37- Você abandonou a escola no ensino fundamental? 
38- Quais foram os motivos do abandono? (pode marcar mais de uma) 
39- Com quantos anos você concluiu o ensino fundamental? (*questão aberta) 
40- Onde você concluiu o ensino fundamental (8ª série/9° ano)? 
41- Por que você fez EJA/ProJovem/PROEJA no ensino fundamental? (pode marcar mais 

de uma) 
42- No ensino médio (segundo grau) você estuda: /42.1- Em qual turno? 
43- Qual série? 
44- Com quantos anos você entrou no ensino médio? (*questão aberta) 
45- Você repetiu no ensino médio? 
46- Quais foram os motivos da reprovação? 
47- Você abandonou no ensino médio? (segundo grau) 
48- Quais foram os motivos do abandono? (pode marcar mais de uma) 
49- Porque você entrou para a EJA no ensino médio (2° grau)? (pode marcar mais de 

uma) 
50- Em que período você encontrou maior dificuldade para continuar a escola?  
51- O que dificulta ou dificultou o prosseguimento dos seus estudos? (pode marcar mais 

de uma) 
52- O que facilita ou incentiva o retorno ou continuidade dos estudos? (pode marcar mais 

de uma) 
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BLOCO IV 
INFORMAÇÕES 
SOBRE A ESCOLA 

53- Quanto tempo você leva para chegar à escola? 
54- Você considera bom o transporte que o/a leva a sua escola? 
55- Como você se desloca para a sua escola? (pode marcar mais de uma) 
56- Comparado com as outras pessoas, como você considera seu desempenho escolar? 
57- Marque com um X os equipamentos disponíveis em sua escola e quais você tem acesso. 
58- Você escolheu esta escola por que: 
59- Como você diria que se sente em relação à sua vida na escola? 
60- Na sua opinião, quais são os maiores problemas da sua escola? (marque até 3) 
61- O que você mais gosta na escola? (pode marcar mais de uma) 
62- O que você menos gosta? (pode marcar mais de uma) 

 

 

Ao conter questões que vão desde a situação socioeconômica do jovem, passando pelo 

trabalho, vida escolar, usos do tempo, redes de sociabilidades, circulação pela cidade, hábitos 

culturais e expectativas, entre outros, o questionário permite várias entradas analíticas que 

podem fornecer um conhecimento um tanto amplo sobre quem são esses “jovens fora de 

série”. O interesse era conhecer o indivíduo para além do estudante. 

Tendo em vista que o foco principal desta pesquisa é investigar os projetos e expectativas 

dos participantes frente ao futuro (contemplados nas questões 63 e 64) fizemos um recorte, 

selecionando algumas informações que nos permitem organizar um perfil dos jovens da 

amostra de acordo com nossos interesses. Essa caracterização geral inclui condição 

socioeconômica, trajetória escolar, trabalho e perspectivas de futuro, como veremos a seguir. 

 
BLOCO V 
SEU FUTURO 
E 
PROGRAMAS 
DE 
EDUCAÇÃO 

63- Quando você concluir o ensino médio (2° grau),o que pretende fazer? (pode marcar mais de 
uma) 

64- E a médio prazo, daqui a uns 4 ou 5 anos, você já planejou o que gostaria que acontecesse? 
(pode marcar mais de uma) 

65- Dos programas listados a seguir, marque com um X todos os projetos que você já 
frequentou. 

66- Você atualmente recebe alguma bolsa de programa social ou ONG?  
 
 
 
 
BLOCO VI 
ATIVIDADES 
COTIDIANAS 
E LAZER 

67- Assinale a (s) atividade (s) ou curso (s) que você realiza ou realizou fora da escola nos últimos 
3 anos. 

68- Você costuma ler mais: 
69- Assinale com um X as opções que melhor refletem seus hábitos de leitura. 
70- O que você faz em seu tempo livre? (70.1-  Durante a semana:/ 70.2 Nos finais de semana:  
71- Próximo ao seu lugar de moradia (* opções sobre a existência de equipamentos de cultura) 
72- Você já deixou de frequentar algum lugar por causa do preço? 
73- Frequenta outros lugares da cidade fora de seu local de moradia e estudo? 
74- Seus melhores amigos são: 
75- Você participa de algum dos grupos abaixo? (pode marcar mais de uma) 
76- Desde o mês de junho de 2013 estão acontecendo manifestações e protestos nas ruas do Brasil. 

Você é a favor ou contra essas manifestações? /76.1- Por que é a favor? 
77- Você participou de algumas dessas manifestações/protestos de rua? 
78- Caso tenha participado de alguma manifestação/protesto de rua, qual foi o motivo da 

participação? (pode marcar mais de uma) 
79- No último mês você fez alguma destas coisas? (pode marcar mais de uma) 

 
 
BLOCO VII 
INTERNET 

80- Com que frequência você acessa a internet?/ 80.1- Você tem computador em casa? 80.2- Caso 
tenha, ele tem acesso à internet? 

81- Qual o seu principal acesso? 81.2 Por qual meio você acessa? (pode marcar mais de uma) 
82- Você participa de manifestações políticas, movimentos sociais ou abaixo assinados na 

internet? 
83- Você utiliza as redes sociais para tratar de assuntos da escola? 
84- Você considera que o uso da internet para a escola pode melhorar o aprendizado dos alunos? 
85- Você considera que o uso das redes sociais: (*opções sobre favorecer ou prejudicar o 

conhecimento) 
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4.1.1. Caracterização do perfil dos jovens geral a partir do Survey 

 

Situação socioeconômica 

 

Quanto ao sexo, 51% dos jovens são homens e 49% são mulheres, uma amostra, 

portanto, bem equilibrada. Sobre as faixas etárias, um percentual majoritário (61,6%) situa-se 

entre 19 e 24 anos. Já os mais jovens, com idades de 17 e 18 anos, somam 24,5% enquanto os 

pertencentes a faixa etária entre 25 e 29 anos, somam 14% do total da amostra.  

 
Gráfico 2- Quantos anos você tem?(%) 

 
*Valores correspondentes a 99,8 %amostra 

No quesito cor ou raça, seguindo a categorização utilizada pelo IBGE, 43% se 

autodeclararam pardos, 27,7% brancos, 21,5% pretos, 5% amarelos e 3,1% indígenas. 

(Gráfico 5). O fato de um percentual majoritário se intitular pardo e preto permite-nos afirmar 

que mais da metade da amostra é constituída por negros (64,2%), classificação que engloba as 

duas categorias. No mesmo ano, o percentual de negros era de 46% no Sudeste (IBGE, 

PNAD, 2014). 

Quanto ao estado civil, a maior parte dos respondentes informou ser solteira (77,5%), 

embora não deixe de ser significativa a parcela daqueles que disseram viver relações maritais, 

oficialmente ou não. Destes, destacamos a predominância da condição de “morar junto” 

(13,2%), superando a parcela dos casados (7,8%). Os separados somam 1,2%.  
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Gráfico 3- Qual opção melhor identifica sua cor?(%) 

 
*Valores correspondentes a 97% da amostra 

 

Quando indagados se tinham filhos, a maioria dos sujeitos pesquisados (77,5%) 

respondeu negativamente à questão. Contudo, um percentual considerável de jovens, cerca de 

22,5%,  é  pai ou mãe,  o que mostra que muitos deles enfrentam o desafio de conciliar a 

criação dos filhos com os estudos.  Dentre estes, parcela majoritária iniciou tal condição ainda 

na adolescência, ou seja, antes dos 20 anos de idade16. 

 
Gráfico 4- Com que idade teve o primeiro filho?(%) 

 
 

No que se refere à religião, a maioria dos pesquisados afirmou ser evangélica, sendo 

que tal grupo se divide entre os pentecostais (Assembleia de Deus, Congregação Cristão, 

dentre outras), com percentual majoritário (36,7%), e os não pentecostais (Batistas, 

Presbiterianos, etc.), que representam minoria nesse grupo (8,3%). Os católicos vêm em 

 
16 Segundo a classificação oficial da Organização Mundial da Saúde (OMS, 1987), a gravidez na adolescência 
ocorre até os 20 anos completos. 
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seguida, totalizando 26,4% dos pesquisados. Logo após está a considerável parcela dos que 

não têm religião, mas acreditam em Deus (22,2%). Na sequência estão os ateus (2,1%), os 

Umbandistas (1,4%), os adeptos do Candomblé (1,2%) e os Kardecistas (0,5%). Esta pesquisa 

parece confirmar a tendência que vinha sendo apontada no Censo do IBGE de 2010, a saber, o 

crescimento dos evangélicos e o aumento dos “sem religião” no campo religioso no brasileiro, 

situação com destaque para o Estado do Rio de Janeiro. Cabe ressaltar que, em nossa 

pesquisa, o percentual de evangélicos (45%) e de sem religião (22,2%) chega a superar a 

média nacional, que era de 22,2 % e 8%, respectivamente, no ano de 2010 (IBGE, 2010).  

 
Gráfico 5- Qual sua região de moradia?(%) 

 
*Valores correspondentes a 95,1% da amostra 

 

No que se refere ao padrão de renda, 70,2% dos jovens estimou a soma dos ganhos 

familiares. Deste percentual, que incluía também os rendimentos dos participantes, 24% vivia 

com até um salário mínimo, 41,6% tinha de um a dois salários, 25% de 2 a 5 salários e 9,4% 

ganhava mais de 5 salários.  

 
Gráfico 6- Soma da renda domiciliar (%) 

 
*Valores correspondentes a 70,2% da amostra 
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Indagados sobre o local de moradia, a maioria (57,4%) dos jovens respondentes 

revelou residir em comunidade17, conforme vemos na tabela seguir:  
 

Quadro 2- Você reside em comunidade? 

 

 Frequência Percentual Percentual 
válido 

       Sim 319 53,8 57,4 
       Não 237 40,0 42,6 
       Total 556 93,8 100,0 
       NR 37 6,2  
      Total 593 100,0  

 

Os bairros de moradia citados situam-se ainda em três zonas da cidade: zona Norte, 

onde vivem 36,7%, Zona Oeste, com 57,8% e Zonas Central e Sul, onde residem 5,5 % dos 

respondentes.  

 
Gráfico 7- Região de moradia 

 
 

Ainda no tocante às questões que investigam as condições de moradia, 73,7% 

informaram residir em casa própria, enquanto 22,9% moravam de aluguel e 2,6% em 

residência cedida. A quantidade de quartos de uma casa também interessou à pesquisa, já que 

é considerada um indicativo de condição econômica. A maior parte vive em casas que têm 

entre um (24,6%) e dois (48,4%) quartos.  

 
17 A utilização da expressão “comunidade” na Pesquisa Jovens Fora de Série atendeu tão e unicamente o 
objetivo de buscar saber dos entrevistados se estes moravam ou não em áreas de favelas da cidade. Comunidade 
já foi denominada como um “conceito deslizante” (DURHAM, 2004), tal o seu uso alargado e grau de 
imprecisão. Para efeitos da investigação, contudo, o seu uso foi funcional dado o enraizamento do conceito na 
representação popular. 
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A escolaridade da mãe figura entre os principais indicadores de posição social. Nesta 

pesquisa, observa-se que, mesmo com todo o histórico de truncamento escolar, boa parte dos 

jovens pesquisados apresenta uma escolaridade maior que a de sua matriz familiar.  Conforme 

se pode deduzir da tabela abaixo, 57,8% dos respondentes são filhos de mães que não 

chegaram ao Ensino Médio (Quadro 3) 
 

Quadro 3- Escolaridade da mãe 

 Frequência Percentual Percentual 
Acumulado 

Sem escolaridade 46 7,8 9,2 
Fundamental incompleto 184 31 45,8 
Fundamental completo 60 10,1 57,8 
Ensino Médio incompleto 49 8,3 67,5 
Ensino Médio completo 105 17,7 88,4 
Superior incompleto 24 4,0 93,2 
Superior completo ou pós-
graduação 

34 5,7 100,00 

Total 502 84,7  
NR 91 15,3  
Total 593 100,00  

Fonte: Pesquisa Jovens Fora de Série UFF/UniRio/UERJ 

 
Trabalho 

 
Os jovens estudantes desta pesquisa são majoritariamente trabalhadores. Na ocasião 

em que responderam ao questionário, 51,2% tinham trabalho fixo, 12,4% faziam biscates e 

1,6% desempenhavam trabalhos domésticos. Dos que não estavam trabalhando no momento, 

21,2% estava à procura de emprego e 13,6% apenas estudava (Gráfico 12).   Indagados se já 

conciliaram trabalho e estudo, a maioria expressiva (78%) mostrou que essa é ou já foi uma 

realidade cotidiana (Gráfico 13). 
Gráfico 8- Atualmente você trabalha?(%) 

 
*Valores correspondentes a 84,3% amostra 
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Gráfico 9-Você trabalhou e estudou ao mesmo tempo?(%) 

 
*Valores correspondentes a 98,3 %amostra 

 

Observa-se ainda que uma parcela considerável deles ingressou no mercado de 

trabalho muito cedo, quando ainda vivenciavam parte da infância e adolescência. Para 4,9%, o 

início se deu com menos de 10 anos de idade, para 21,8% entre 10 e 15 anos. Contudo, a 

maior parte (56,7%) iniciou a vida de trabalho após os 16 anos de idade, sendo 42,9 % entre 

16 e 18 e 13,8% com mais de 18 anos, conforme se vê a seguir:  

 
Gráfico 10- Com que idade começou a trabalhar?(%) 

 
*Valores correspondentes a 96,8% da amostra 

Investigando a situação dos jovens da amostra frente ao mercado de trabalho, 

verificamos que, dos 62,2% que responderam à questão sobre a posse de carteira assinada, 

56,4% respondeu afirmativamente, enquanto 43,6 disse não possuir tal registro. Quanto às 

ocupações desempenhadas, a categoria mais citada (54,2%) foi a de trabalhadores de serviços, 

vendedores do comércio em lojas e mercado, a qual contempla atividades como: garçom, 

diarista, doméstica, balconista e manicure. Abaixo, vermos a classificação das ocupações que 

os alunos mencionaram, construída a partir do Código Brasileiro de Ocupações do ano de 

2002.  
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Quadro 4- Ocupações citadas pelos jovens Fora de Série 

Ocupações Frequência Percentual Percentual 
Válido 

Trabalhadores dos serviços, vendedores do 
comércio em lojas e mercados 

130 21,9 54,2 

Trabalhadores de serviços administrativos 53 8,9 22,1 

Trabalhadores da produção de bens e serviços 
industriais 

36 6,1 15 

Soldados membros das forças armadas 9 1,5 3,8 

Trabalhadores em serviços de reparação e 
manutenção 

7 1,2 2,9 

Trabalhadores da produção de bens e serviços 
industriais 

3 0,5 1,3 

Trabalhadores agropecuários, florestais e da 
pesca 

2 0,3 0,8 

Total 240 40,5 100 
Não Responderam 353 59,5 

 

Total 593 100 
 

 

A natureza das ocupações que exigem pouca escolaridade se associa ao fato de boa 

parte dos integrantes da pesquisa terem iniciado a vida produtiva quando ainda cursavam o 

Ensino Fundamental (43,2 %). Contudo, para 46,1% esse início se deu quando já haviam 

iniciado o ensino médio. 

 
Gráfico 11-Quando você começou a trabalhar pela primeira vez, estava em que série?(%) 

 
*Valores correspondentes 80,1% da amostra 

 

A fim de investigar o nível de qualificação dos investigados para o mercado de 

trabalho, o questionário também interessou-se por saber sobre a realização de cursos 

profissionalizantes. Neste sentido, 34,8 % respondeu afirmativamente à questão,  enquanto 
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65,2 % nunca o tinham feito. O percentual de pessoas de nossa  amostra com curso 

profissionalizante é sensivelmente superior a média apontada para o sudeste naquele mesmo 

ano (2013), que era de 7,3 pessoas, a maior parte delas pertencente ao público jovem (PNAD, 

Educação e Qualificação profissional, 2014). Pensamos que essa concentração maior em 

nossa amostra pode ligar-se com o fato de que, para os “Jovens fora de série”, a busca por 

cursos de qualificação profissional é um recurso para compensar a ausência de diploma 

escolar.  

   
Gráfico 12- Fez algum curso profissionalizante?(%) 

 
*Valores correspondentes a 89,5% da amostra 

 

Dentre os cursos mais citados estão: Informática (22,4%), Gestão Empresarial 

(12,11%), Idiomas (7,9%), Montagem e manutenção de micros (7,2%), Eletricista (5,5%), 

Estética e beleza, maquiador (a),Cabelereiro (a), Esteticista, que juntos somaram  4,2% e 

Telemarketing (4,2%). A qualificação profissional é a modalidade da educação profissional 

mais acessível à população, uma vez que muitos de seus cursos não requerem uma 

escolaridade mínima para que se possa frequentá-los. Essa modalidade, cujo objetivo é 

aprimorar conhecimentos das pessoas para uma ocupação,  reúne cursos diversos, tanto em 

conteúdo como em duração, requisito educacional e instituição ofertante.  

No tocante às faixas de remuneração dos participantes, 48,1% recebiam salário menor 

ou igual a um salário mínimo, 46,4% recebiam de um a dois salários. Enquanto isso, apenas 

5,2% ganhavam entre 2 e 5 salários. Apenas 0,3 % dos respondentes recebiam mais de 5 

salários mínimos, um cenário acaba por refletir a baixa posição ocupacional dos participantes. 
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Gráfico 13- Qual a sua remuneração?(%) 

 
*Valores correspondentes a 41,1% da amostra 

 

Trajetória escolar 

 

A trajetória escolar dos investigados é outro aspecto que está no centro de nossos 

interesses, já que seus acontecimentos podem incidir sobre suas expectativas e projetos frente 

ao futuro. A este respeito, observamos que a maioria dos sujeitos investigados (65,2%) iniciou 

seu histórico de truncamento escolar por motivo de repetência ainda no Ensino Fundamental, 

o que reforça a constatação de que boa parte das defasagens idade-série observadas no Ensino 

Médio é herdada do acúmulo de anos anteriores.  Os dados mostram que 35,6% repetiram 

uma vez nesse nível de ensino, 21,2% repetiram duas vezes e 8,4% repetiram três ou mais 

vezes. Os que nunca reprovaram nesse nível de ensino somam 33,5%.  

 
                   Gráfico 14- Você repetiu de ano no Ensino Fundamental?(%) 

 
*Valores correspondentes a 96,3% da amostra 
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Os motivos das reprovações no Ensino Fundamental apontados pelos participantes são 

múltiplos, dentre os quais se destacam o excesso de faltas (37%), o não entendimento das 

matérias (22,5%), o não gosto pelos estudos (20,9%), a dificuldade de conciliar trabalho e 

estudo (14,3%), dentre outros.  

 
             Gráfico 15- Quais foram os motivos da reprovação no Ensino0 Fundamental?(%) 

 
*Soma das menções (o participante podia marcar mais de uma opção) 

 

O percentual de jovens da pesquisa que abandonou a escola no Ensino Fundamental 

também é grande, embora bem inferior às defasagens por repetência. Tem-se que 20,9 % 

abandonaram apenas uma vez, 3,5% duas vezes e 2,7% abandonaram três vezes ou mais. 

Nunca abandonaram neste nível de ensino 68,1%. 

 
              Gráfico 16- Você abandonou a escola no Ensino Fundamental?(%) 

 
*Valores correspondentes a 95,1% da amostra 
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Dentre os motivos que levaram os jovens da pesquisa a abandonarem a escola durante 

o Ensino Fundamental, o mais mencionado foi a “dificuldade de conciliar escola com o 

trabalho” (37,3%). Abandonar a escola após ter faltado muito é o segundo fator mais 

recorrente (18,7%), motivo que pode estar associado aos demais. Ter filho também aparece 

como fator decisivo para o abandono de 14,5% dos jovens.  

 
                     Gráfico 17- Motivos de abandono no Fundamental (%) 

 
* Soma das menções (o participante podia marcar mais de uma opção) 

Em consequência dessas interrupções no fluxo escolar ocorridas ainda no Ensino 

Fundamental, grande parte dos jovens já ingressou no Ensino Médio com idade superior ao 

que se esperava para este nível de ensino. A maioria (52%) entrou entre 16 e 18 anos, 26% 

entre 19 e 25 anos e 4,4 % com idades entre 26 e 29 anos. Apenas 17,6 % desses jovens 

ingressaram no Ensino Médio com idade igual ou próxima ao ideal, a saber, entre 14 e 15 

anos de idade. 
              Gráfico 18-Com quantos anos você entrou no Ensino Médio?(%) 

 
*Valores correspondentes a 94,4% da amostra 
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Como veremos a seguir, o Ensino Médio também convive com problemas que lhe são 

específicos. Possivelmente, alguns dos jovens que nunca haviam abandonado ou reprovado no 

ensino Fundamental experimentaram tal condição pela primeira vez no nível médio. Para 

muitos outros, já com trajetórias truncadas, com o ingresso no ensino Médio a situação se 

agravou ainda mais. Observemos no gráfico abaixo os percentuais de reprovação nesse nível 

de ensino apontados pelos respondentes da pesquisa: 
           Gráfico 19-Você reprovou de ano no Ensino Médio?(%) 

 
*Valores correspondentes a 91,4% da amostra 

 

Os dados apontam que 54,9 % dos respondentes já foram reprovados no Ensino 

Médio. Destes, 29,2% reprovou apenas uma vez, 20,4% duas vezes e 5,4% reprovou 3 vezes 

ou mais. Os que nunca foram reprovados nessa etapa de ensino totalizaram 45,2%, percentual 

sensivelmente superior ao verificado no Ensino fundamental, que foi de 33,5%. Essa 

diferença aponta que o fundamental reprovou mais que o ensino médio. 

Os motivos mais apontados pelos entrevistados para as reprovações no Ensino Médio 

podem ser observados abaixo, em suas respectivas ordens de menções: 

  
Gráfico 20-Quais foram os motivos da reprovação no ensino Médio?(%) 

 
*Soma das menções (o participante podia marcar mais de uma opção) 
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Comparando os percentuais referentes aos motivos de reprovação do Ensino Médio 

com os do Ensino Fundamental, observamos que em ambos os níveis de ensino assumem a 

dianteira as reprovações em decorrência do elevado número de faltas às aulas. Infelizmente 

não pudemos verificar as causas precisas dessas faltas a partir dos dados gerados pelos 

questionários. Apenas pode-se deduzir que tais faltas estejam ligadas aos demais motivos 

indicados, já que os participantes podiam marcar mais de uma alternativa.  Quanto aos demais 

motivos, enquanto no Ensino Fundamental, como vimos anteriormente, os mais mencionados 

foram “não entender as matérias” e “não gostar de estudar”, no Ensino Médio os jovens 

apontam que a “dificuldade de conciliar trabalho e estudo” como um dos fatores mais 

relevantes no truncamento dessa última etapa da educação básica, saltando da 4ª posição (com 

14,3%) para a 2º posição (com 26, 5%) no Ensino Médio.  

Além das reprovações, o abandono escolar no Ensino Médio também foi apontado 

pelos entrevistados como fator decisivo no truncamento de suas trajetórias acadêmicas, sendo 

até mais recorrentes que no nível fundamental. Se no fundamental 68,1% disseram nunca ter 

reprovado, no médio o percentual foi de 61,3%.  Dos 26,4% que já reprovaram nessa última 

etapa de ensino, 19% o fez uma vez, 5 % duas vezes e 3,4 % abandonaram três vezes ou mais. 

 
Gráfico 21-Você abandonou a escola no Ensino Médio?(%) 

 
*Valores correspondentes a 90,6% da amostra 

 

Os motivos mencionados para os abandonos no Ensino Médio são também de 

múltiplas ordens. Na posição dominante está mais uma vez o trabalho, com 49,7% do total de 

menções. Abandonos por falta representaram 24,6%. Abandonar quando teve filho foi o 

motivo apontado por 12% dos jovens, vindo em seguida o fato de “não entender as matérias” 

(9,3%) e “não gostar de estudar” (8,7%). Estes e outros motivos podem ser visualizados a 

seguir: 
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          Gráfico 22- Quais foram os motivos do abandono no Ensino Médio?(%) 

 
*Soma das menções (o participante podia marcar mais de uma opção) 

 

Partindo para o modo como os entrevistados avaliam suas trajetórias escolares, 

observamos que boa parte deles considera que o Ensino Médio foi o segmento em que mais 

encontraram dificuldades para prosseguir os estudos, conforme se pode observar nas respostas 

à questão abaixo 
              Gráfico 23- Em que período você encontrou mais dificuldade para continuar a escola?(%) 

 
*Valores correspondentes a 95,6% da amostra 
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tempo. Em seguida, entender o que o que estava sendo ensinado (23,8%) foi outra dificuldade 

apontada dentre as demais, vistas a diante. 

 
        Gráfico 24-O que dificulta ou dificultou o prosseguimento dos estudos?(%) 

 
*Soma das menções (o participante podia marcar mais de uma opção) 

 

Se o trabalho foi apontado como principal fator que dificultou o prosseguimento da 

escolarização, foi também indicado como o maior incentivador do retorno aos bancos 

escolares. Afinal, “melhorar as chances no trabalho” foi opção indicada por 77% dos jovens 

como motivação para a retomada do percurso acadêmico. Em seguida a essa expectativa está 

o desejo de entrar numa universidade (51,7%) 

 
Gráfico 25- O que facilita ou incentiva o retorno e continuidade dos estudos?(%) 

 
*Soma das menções (o participante podia marcar mais de uma opção) 
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Essas duas últimas questões estimularam os jovens participantes a refletirem sobre os 

sentidos do retorno e continuidade dos estudos. Esses sentidos apontam para o futuro, estando 

ligados a expectativas e esperanças de ganhos a partir da escolarização. O retorno à escola é, 

pois, parte de um plano que pode findar com o término da educação básica, ou mesmo ser 

passaporte para perseguir objetivos mais ambiciosos, ampliando-se ainda mais as credenciais 

acadêmicas. Essas expectativas, suas origens, possibilidades, sentidos e implicações, serão 

temas das discussões dos capítulos à diante. 

 
4.2. Caracterização dos dados qualitativos 

 
Além da parte quantitativa gerada pelo survey, nossa pesquisa também lança mão de 

dados qualitativos gerados por entrevistas narrativas biográficas filmadas, concedidas por 

jovens selecionados dentre aqueles que, no momento do preenchimento do questionário 

estruturado, registraram interesse em participar da segunda etapa da pesquisa. Essa fase 

envolveu 19 jovens, sendo 12 homens e 07 mulheres, com idades entre 18 e 29 anos. O foco 

dessas entrevistas, cujos dados analisaremos a partir do capítulo X, foi conhecer percursos 

biográficos juvenis dando especial atenção às dinâmicas territoriais e sua incidência sobre as 

trajetórias escolares, as estratégias familiares para o prosseguimento dos estudos, a inserção 

no mundo do trabalho e a própria qualidade da vida escolar dos jovens. 

Dentre os 19 jovens entrevistados, 12 são homens e 07 são mulheres. Destes, seis rapazes 

revelaram já serem pais e uma jovem era mãe. Quanto à cor/raça, 8 declararam-se negros 

(pretos e pardos) e 9 disseram-se brancos. Tal qual na amostra geral do survey, os jovens 

entrevistados são majoritariamente trabalhadores, estando 16 trabalhando no momento da 

pesquisa. Duas jovens procuravam emprego e uma apenas estudava.  

Quanto ao estado civil, essa fatia de entrevistados segue as proporções do survey: a 

maioria é solteira (10 jovens), 07 moram com pais e/ou irmãos e 03 moram só. Cinco são 

casados e moram com as famílias construídas, enquanto 04 disseram-se separados no 

momento em que deram seus depoimentos, 03 moravam sós e 01 jovem havia retornado para 

a companhia dos pais.  

A faixa etária encontra-se bem distribuída entre a coorte considerada pela pesquisa, 

contemplando alunos com idades entre 19 e 29 anos. Ressalta-se que um dos critérios de 

seleção desses jovens é que apresentassem algum acúmulo de defasagem escolar 

Os perfis individuais de cada jovem são detalhados ao longo dos textos da unidade 04, 

quando abordamos suas narrativas biográficas e os desafios enfrentados no caminho da 



53 
 

escolarização. Contudo, construímos a seguir uma tabela contendo um resumo das principais 

informações de perfil, sendo elas: idade, cor/raça (autodeclarados), filhos, estado civil e 

trabalho, para facilitar uma visualização geral de perfil. Os nomes originais foram trocados 

para preservar a privacidade dos entrevistados. 
 

Quadro 5- Perfil dos entrevistados 

 
NOME 

 
IDADE 

 
COR/RAÇA 
 

 
FILHOS 

Estado civil/com 
quem mora 

 
Trabalho 

Alex 24 anos Preta não Solteiro/mora com 
mãe e irmãos 

Pedreiro 

Clara 29 anos Branca não Solteira/mora só Trabalha em padaria 
Daniel 23 anos Parda 2  Casado/mora com 

esposa e filhos 
Despachante de 
cargas 

Elena 20 anos Preta não Solteira/mora só Feirante 
Gabi 20 anos * não Solteira/mora com os 

pais 
Não trabalha 

Iago 21 anos Branca não Solteiro/mora com 
pais 

Promotor de vendas 

João 27 anos Preta 1  Separado/mora só Balconista de loja 
Jorge 20 anos Branca não Solteiro/mora com os 

pais 
Estagiário em 
escritório 

José 
Germano 

27 anos Branca 1  Casado/mora com 
esposa e filho 

Ajudante de 
eletricista/construção 
civil 

Josivaldo 26 anos Parda* não Casado/mora com 
esposa 

Camelô 

Leandro 21 anos Branca* 1  Separado/mora com 
os pais 

Garçom 

Lucas 22 anos * não Solteiro/mora com a 
mãe 

Ajudante de garçom 

Marcelo 28 anos Branca 2  Casado/mora com 
esposa e filhos 

Cozinheiro em escola 

Mariana 22 anos Branca 1  Casada/mora com 
esposo e filho 

Secretária 

Paulo 24 anos Branca* não Separado/mora só Auxiliar de escritório 
e representante 
comercial 

Rafael 29 anos Branca 2  Separado/mora só Pedreiro e porteiro 
Taís 23 anos Parda não Solteira/mora com os 

pais 
À procura de 
emprego 

Talita 19 anos Preta não Solteira/mora com os 
pais 

Não trabalha 

Tayana 23 anos Preta não Solteira/mora com 
irmão 

À procura de 
emprego 

   

Foi realizado também um grupo de discussão com 05 jovens selecionados entre esses 19, 

seguindo os seguintes critérios: maior nível de interesse demonstrado pela pesquisa, 

disponibilidade para participar das próximas gravações e maior riqueza de detalhes ao narrar 

sua história pessoal e trajetória escolar. Participaram dessa etapa 04 rapazes (Alex, João, José 



54 
 

Germano e Paulo) e uma moça (Mariana), seguindo os mesmos critérios de seleção citados 

anteriormente. Em seguida, realizou-se entrevistas aprofundadas com 03 desses jovens 

(Mariana, Alex e João). Nesse momento, os jovens e a jovem foram entrevistados e filmados 

em seus locais de trabalho e de lazer. Também produziram vídeos em suas residências e locais 

de trajeto a pedido da equipe de pesquisa. 
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5. Expectativas de futuro: os desejos de progressão educacional e seus campos de 

possibilidades 

 

Vimos anteriormente que o projeto é um ato deliberativo que pressupõe certa intenção 

de realização, ou seja, deve haver alguma mobilização a fim de alcançar o objetivo desejado. 

Nos capítulos que se seguem, baseados em dados quantitativos, optaremos por utilizar a 

palavra “expectativas”, já que os referidos dados não nos permitem avaliar se havia algum 

planejamento por detrás das alternativas de futuro escolhidas pelos jovens. Reservaremos o 

uso do termo “projeto” para as análises posteriores, nas quais, baseadas em dados qualitativos, 

poderemos distinguir as expectativas em termos de metas. Contudo, as expectativas estão na 

gênese de todo e qualquer planejamento, sendo, portanto, parte essencial dos projetos de vida.  

Ao iniciarmos este estudo, ainda no ano de 2013, esperávamos encontrar entre os 

Jovens Fora de Série expectativas um tanto modestas no que se refere à ampliação da 

escolarização, dada a posição desvantajosa que, devido aos truncamentos acadêmicos, 

ocupavam no sistema escolar e mesmo na estrutura social. Considerando tão somente as 

trajetórias escolares dos jovens pesquisados (que acumulam abandonos e reprovações), era 

razoável não esperarmos encontrar expectativas tão ambiciosas frente ao futuro, como, por 

exemplo, a de ingresso em uma universidade. 

 Alimentávamos essa hipótese com base em nossa interpretação de alguns conceitos do 

sociólogo Pierre Bourdieu, para quem as expectativas dos indivíduos são produtos de 

“disposições” ligadas a posições ocupadas na estrutura social. As expectativas estariam 

relacionadas, então, com a noção de “esperanças subjetivas”, um produto da interiorização das 

“condições objetivas”, processo através do qual os indivíduos, de modo inconsciente, passam 

a aspirar aquilo que lhes é ofertado como possibilidade. Neste sentido, segundo o autor, as 

pessoas portadoras de um grande volume de capitais18 tenderiam a sustentar um nível de 

aspiração social elevado e a nutrir objetivos mais ambiciosos e arriscados. Os que detêm 

menor volume de capital, por sua vez, tendem a demonstrar um nível baixo de aspiração 

social, perseguindo fins compatíveis com suas limitações objetivas (NOGUEIRA, 2009).  

Desse modo, tínhamos por certo que encontraríamos baixas esperanças de progressão 

escolar no grupo investigado. Contudo, não foi desalento que encontramos. Contrariando o 

esperado, nossos dados apontaram aspirações elevadas de ampliação da escolaridade ao fim 
 

18 Bourdieu se refere a capital econômico (renda, salários, imóveis), capital cultural (saberes e conhecimentos 
reconhecidos por diplomas e títulos), o capital social (relações sociais que podem ser revertidas em capital, 
relações que podem ser capitalizadas) o capital simbólico (o que vulgarmente chamamos prestígio e/ou honra). 
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do Ensino Médio. Para a maioria, esse nível de ensino não representava o fim da 

escolarização, mas o passaporte rumo à conquista de credenciais acadêmicas mais elevadas. 

Apenas para um grupo menor o Ensino Médio apareceu como o ponto de finalização da 

escolaridade, vindo em seguida, a busca do emprego (ou melhoria da posição neste). Entre 

uma parcela ainda mais reduzida o futuro se apresentou como algo em aberto, ainda não 

planejado ou objeto de indecisão. As opções de futuro mencionadas por esses jovens nos 

permitiram organizar três grupos distintos de análise, agregados por tipo de expectativas, a 

saber: “expectativa escolar”, “expectativa não escolar” e “indecisão”. 

 
     Gráfico 26-Quando você concluir o Ensino Médio, o que pretende fazer?(%) 

 
 

Gráfico 27-Expectativas em curto prazo(%) 

 
*Soma das menções (questão de múltiplas escolhas) 

Prestar vestibular e fazer ensino superior

Fazer curso profissionalizante

Prestar vestibular e continuar
trabalhando

Procurar emprego

Ainda não decidi

Tenho outro plano

Trabalhar por conta própria/negócio da
família

35.9%

29.8%

13.6%

12.5%

9.6%

8.9%

3.9%

Expectativa
escolar

Expectativa não
escolar

Indecisão

69.4%

22.2%

8.4%
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Parcela majoritária dos jovens (69,4%) possui “expectativas escolares” para após o 

nível médio, assim, para estes, o futuro passa pela formação acadêmica, seja pelo ingresso na 

universidade ou pela busca de curso profissionalizante. Neste grupo, a continuidade dos 

estudos está no horizonte de futuro, sendo o Ensino Médio um veículo importante na 

conquista desse sonho.  Já nas menções que apontam “expectativas não escolares” (22,2%), o 

plano é dedicar-se ao mundo do trabalho após sua conclusão. Para aqueles que marcaram 

apenas essa opção, o Ensino Médio pode significar o fim da escolarização.  No terceiro grupo 

estão os que ainda não planejaram nada, ou que ainda não sabem o que fazer, sendo o 

horizonte ainda envolto em indecisão (8,4%)19.   

Além das expectativas em curto prazo, o questionário da pesquisa também tinha a 

intenção de investigar as aspirações num arco temporal mais distendido, através da questão: 

“E a médio prazo, daqui a uns 4 ou 5 anos, você já planejou o que gostaria que 

acontecesse?” . Conforme se observa no gráfico a seguir, as opções que indicam expectativas 

escolares também foram as preferidas dos entrevistados. Já que 43,1% tinha esperança de 

possuir um diploma universitário e 32,6% de ter curso profissionalizante. As expectativas 

direcionadas para fora da escola relacionavam-se com a busca de concursos públicos (31,7%), 

de emprego fixo (20,6%), de ganhar dinheiro com negócio próprio (20,3%) e de seguir 

carreira militar (15,5%)20.  

 
Gráfico 28- E a médio prazo, daqui uns 4 ou 5 anos, você já planejou o que gostaria que acontecesse?(%) 

 
 

19 Os percentuais acima correspondem à soma do número de menções, não de indivíduos, já que os participantes 
podiam marcar mais de uma alternativa de plano de futuro. Isso explica o fato de os percentuais excederem a 
100%. Desse modo, a análise se dá por meio da observação de preferências dos entrevistados. 

20 Nesta questão, que também era de múltipla escolha, não agregamos as opções por tipo de expectativas, como 
fizemos com a anterior, pelo fato de haver mais opções referentes a expectativas não escolares do que a 
expectativas escolares (4 para 2). Isto impactaria o resultado em favor das menções não escolares, apesar de as 
preferências serem por expectativas ligadas ao mundo escolar. Por esta razão, nos cruzamentos realizados na 
unidade a seguir, utilizaremos apenas a questão que indica projetos em curto prazo. De qualquer forma, não 
observamos diferenças significativas entre os percentuais das duas questões (curto e médio prazo) quando 
desagregadas em variáveis de perfis, tais como: sexo, cor/raça, local de moradia, trajetória escolar, trabalho, 
entre outros. 

Ter um diploma universitário

Fazer curso profissionalizante

Prestar concurso publico

Ter um emprego fixo

Ganhar dinheiro com meu próprio negócio

Seguir carreira militar

Não planejei

Outro plano

43.1%
32.6%

31.7%
20.6%
20.3%

15.5%
9.0%

2.6%
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Vemos que, seja em curto ou médio prazo, expectativas de ampliação da formação 

tomam a dianteira em relação àquelas situadas fora do mundo escolar. Concluímos que boa 

parte desses jovens que se encontram “fora de série” vê o Ensino Médio não como o fim da 

educação básica, mas como um momento necessário de preparação para outros níveis de 

formação. Contrariando nossa hipótese inicial, esses dados nos mostraram ainda que não é 

correto interpretá-los sem uma devida mediação baseada na investigação do contexto em 

questão. Sem invalidar o riquíssimo arcabouço conceitual citado anteriormente, é preciso 

antes considerar que mudanças sociais ocorridas num período específico são capazes de afetar 

os campos de possibilidades dos indivíduos, incidindo sobre suas expectativas em relação ao 

futuro. Então, vamos a esse contexto. 

Uma pesquisa realizada por Souza e Vasques (2015) com estudantes do Ensino Médio 

regular de escolas públicas da região metropolitana de São Paulo também apontou resultados 

semelhantes. Baseada em dados quantitativos colhidos no ano de 2012, o estudo apontou um 

“clima de otimismo” em relação à ampliação da escolarização, já que a maioria dos 

investigados também pretendia seguir estudando após o fim da educação básica, inclusive por 

meio de ingresso no Ensino Superior. Outro estudo realizado por Neves (2013), de natureza 

qualitativa, enfatizava o referido “clima de otimismo” em relação à progressão educacional 

entre os estudantes do Ensino Médio público. Ainda que contendo “baixos capitais culturais e 

simbólicos”, a expectativa de chegar ao nível superior era parte importante em seus horizontes 

de futuro. Esse “clima de otimismo” em direção ao aumento da escolarização observado em 

nível nacional se materializou no número recorde de participação no Exame Nacional do 

Ensino Médio (ENEM) ocorrido em 2014, quando este chegou a somar 8,7 mil inscritos. 

Como podemos compreender o referido “clima de otimismo” desses jovens estudantes em 

relação à ampliação da escolaridade? 

Investigando o contexto educacional nos últimos anos, não podemos desconsiderar os 

possíveis impactos positivos de políticas recentes de acesso ao Ensino Superior na vida, 

sobretudo, de jovens pobres, dissidentes do ensino público, antes alijados de tal progressão. 

Dentre elas, citamos as políticas afirmativas (PA) que vinham sendo implantadas de modo 

gradativo em instituições públicas do país desde 2003, cuja tônica é a reserva de vagas por 

cotas raciais e cotas sociais para alunos oriundos de escolas públicas em instituições federais, 

estaduais e municipais. Citamos também o Programa Universidade para Todos - ProUni, 

regulamentado por meio de Medida Provisória em 2004, e institucionalizado pela Lei nº 

11.096 de  2005. Trata-se de um projeto do governo federal, então em vigência, dirigido a 

estudantes egressos do Ensino Médio da rede pública ou da rede particular na condição de 
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bolsistas integrais, com renda familiar per capita máxima de três salários mínimos.  No ano de 

2014, o programa bateu recorde na oferta de bolsas integrais (205.237), situação não mais 

experimentada nos anos seguintes (MEC/ProUni, 2018).  

Incluímos também o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), um programa do 

Ministério da Educação destinado a financiar a graduação na educação superior de estudantes 

matriculados em cursos superiores não gratuitos. Apesar de criado em 1999, foi a partir de 

2010, quando passa por reformulações21 que o programa torna-se imensamente popular entre 

os estudantes. Em quatro anos, de 2010 a 2014, o número de contratos do Fies passou de 76 

mil para 732 mil. Tanto que, em 2014, mais de 10% do total de matrículas do Ensino Superior 

privado do país eram provenientes desse tipo de contrato (MENEGHEL, 2017). 

 Por fim, mencionamos o Programa de Apoio aos Planos de Reestruturação e 

Expansão para as Universidades Federais (Reuni), uma política governamental em vigor 

desde 2007 para o ensino superior, cujo objetivo é a expansão do acesso e a ampliação das 

matrículas nas instituições públicas, a partir de um melhor aproveitamento da estrutura física 

e de recursos humanos existentes nas universidades federais (MEC/Reuni, 2018). Essas 

políticas de aceso ao nível superior, somadas ao aumento de concluintes da educação básica 

vêm contribuindo para o crescimento exponencial do número de estudantes matriculados no 

Ensino Superior nos últimos anos. Em 2002 eram 2,6 milhões, indo para 6,3 milhões em 2011 

e 8,3 milhões e 2017 (MEC, 2018). Tais políticas têm atingido, em especial, uma “nova 

demanda”, oriunda das classes baixas, vinda do ensino público, cujos pais não tiveram as 

mesmas oportunidades.  

É claro que não podemos desconsiderar os enormes limites à inclusão contidos nessa 

ampliação, fato que a tem feito ser considerada uma “expansão massificada”, dadas as 

dificuldades de convergir a quantidade com a qualidade e a equidade (DIAS, 2010; VARGAS 

e PAULA; NEVES, 2012). Seja como for, devemos reconhecer que as expectativas 

“otimistas” desses sujeitos podem ser devedoras tanto de políticas de acesso ao ensino 

público, quanto (e principalmente) da expansão do ensino privado, onde se concentra boa 

parte dos alunos de classes populares. No segundo caso, precisamos considerar a intensa 

campanha publicitária de universidades particulares que, baseada na ideologia meritocrática, 

 
21 Em 2010 o FIES passou a funcionar em um novo formato. O Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação (FNDE) passou a ser o Agente Operador do Programa e os juros caíram para 3,4% ao ano. Além disso, 
passou a ser permitido ao estudante solicitar o financiamento em qualquer período do ano. O financiamento do 
FIES é concedido pelos dois bancos oficiais do programa, que são a Caixa Econômica Federal e o Banco do 
Brasil. 
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tem bombardeado as regiões metropolitanas com seus outdoors, panfletos, comerciais 

televisivos, entre outros (SOUZA e VASQUES, 2015). 

Sem desconsiderar as críticas pertinentes, relativas aos limites da inclusão social 

contidos na expansão do Ensino Superior, não podemos ignorar que tais políticas ampliaram 

os “campos de possibilidades” para que jovens de camadas populares nutrissem expectativas 

de elevação da escolarização.  Para os jovens que ingressam no Ensino Superior sendo os 

primeiros de suas famílias, este significa um passo muito importante, podendo, inclusive, 

abrir novos quadros de referências para que seus pares sociais também passem a nutrir 

expectativas pela ampliação da escolaridade.  

Em suma, o “clima de otimismo” desses jovens de classes populares em relação às 

possibilidades de progressão escolar após o Ensino Médio, seja pelo de ingresso no ensino 

superior ou mesmo pela busca de cursos profissionalizantes tem ainda como combustível o 

imenso desejo de mobilidade social por meio da educação, expresso pelos jovens da pesquisa.  

Ainda que essa almejada ampliação não seja garantia de ascensão social, para esses sujeitos 

ladeados por tantos constrangimentos socioeconômicos, possuir tais credenciais representa 

um passo importante, já que aumenta a probabilidade de construírem e levarem a cabo seus 

projetos de conquista de futuros mais favorável.  

Contudo, não podemos deixar de ressaltar o imenso contraste daquele cenário em que 

nossos dados foram colhidos com o contexto atual. Vivemos atualmente um contexto em que 

a expectativa dos jovens de classes populares de galgarem níveis acadêmicos mais elevados 

vivencia sérios riscos de retração. Dados nacionais referentes ao Exame Nacional do Ensino 

Médio, por exemplo, principal meio de ingresso na educação superior no país, têm apontado 

uma drástica diminuição no número de inscritos. Se em 2014, como vimos, o número foi de 

8,7 milhões, o número caiu para 6,1 milhões em 2017; para 5,5 milhões em 2018 e para 

apenas 5,1milhões em 2019. Dentre as justificativas apresentadas pelo MEC (2019) para essa 

redução no número de candidatos estão: a menor participação de egressos no exame; o menor 

número de matrículas no Ensino Médio, atribuídos a fatores demográficos e a melhoria nas 

taxas de aprovação; e a mudanças no processo de inscrição no exame, que adotou controles 

mais rigorosos para a concessão de isenção de taxas de inscrição, diminuindo ainda os prazos 

de apresentação de documentação.  

Para além desses fatores apontados pelo MEC, não podemos desprezar possíveis 

implicações do atual contexto de crise econômica e de retração no mercado de trabalho com 

consequente aumento do desemprego no país nessa queda de pretensões ao ensino superior. 

Em face ao atual declínio socioeconômico experimentado no país, sobre o qual nos 
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debruçaremos no capítulo seguinte, é provável que muitos jovens, principalmente os de 

camadas populares, que são os mais atingidos pela precariedade econômica, estejam adiando 

os sonhos de busca de ingresso no ensino superior. Como sugerem nossas investigações 

abordadas no capítulo a seguir, quando a precariedade econômica se instaura, os planos em 

curto prazo entram na órbita das aspirações mais imediatas, reduzindo-se as expectativas de 

ascensão social por meio da educação. Assim, os planos mais imediatos de sobrevivência 

passam a afetar essas expectativas.  

Paralelo ao aumento do desemprego, vemos a política de expansão e consolidação da 

educação superior ser colocada em risco pela redução das verbas para as universidades 

públicas, trazendo impactos diretos sobre seu próprio funcionamento. Destacamos o recente 

Programa Ministerial no INEP, anunciado pelo atual Governo Federal em julho de 2019, 

intitulado “Future-se”.  Dentre seus planos, está a exacerbação da aplicação de fundos privados 

à educação pública, um fomento que acelera o processo já em curso nas Instituições de Ensino 

Superior (IES) e que acaba por decretar o fim da autonomia financeira (que é parte da 

autonomia universitária) e do caráter público e gratuito do ensino superior no Brasil. O 

programa aponta ainda o limite de gasto com pessoal das universidades que na prática poderia 

reforçar a medida de contingenciamento e cortes nestas instituições. 

Temos presenciado também, desde 2015, limitações ao financiamento público 

estudantil devido a restrições impostas tanto para que as instituições de ensino superior 

possam continuar operando, quanto para os estudantes que pleiteiam o benefício tem 

impactando diretamente o acesso de novos alunos ao Ensino Superior. Desse modo, toda a 

política de expansão e consolidação da educação superior tem sido ameaçada.  

Esse quadro de contraste entre o cenário atual e o contexto de inserção de nossos 

dados tem tornado nossa investigação ainda mais pertinente, uma vez que, ao nos permitir 

estimar as potencialidades e os desafios educacionais daquele momento histórico, contribui 

para qualificar o debate a respeito dos desafios atuais, no qual se vivencia uma série de 

retrocessos. 
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PARTE III - AS PROVAS ESTRUTURAIS QUE CONSTRANGEM AS 

EXPECTATIVAS DE FUTURO 

 

 

Para compreendermos os sentidos do Ensino Médio público na vida dos jovens, a 

estratégia escolhida neste trabalho foi investigar suas demandas por escolarização seguindo a 

trilha de seus projetos de vida. Para tanto, faz-se necessário analisar como são geradas suas 

expectativas diante do futuro, investigando quais fatores as constrangem ou potencializam. 

Sabemos os sonhos e interesses explicitados não surgiram no vazio, mas emanaram de seus 

“mundos da vida”, ou seja, dos diversos contextos em que esses indivíduos estão inseridos. 

Há toda uma estrutura sócio histórica mediando a esfera das experiências cotidianas que, por 

sua vez, pavimentam o terreno no qual os horizontes dos jovens se constroem. Mesmo que 

nosso compromisso neste trabalho seja fugir ao determinismo das estruturas sobre as ações e 

projeções dos indivíduos, já que reconhecemos o potencial interpretativo dos sujeitos no 

mundo da vida, reconhecemos a importância de mapear os elementos pré-determinados que 

lhes são dados à interpretação. Os projetos de vida são atos contingentes, pois cada jovem os 

constroem à sua própria maneira, de acordo com interesses e relevâncias próprias, mas o 

fazem lidando com os constrangimentos e limites estruturais.  

É sobre esses constrangimentos estruturais que os capítulos dessa unidade tratam. Os 

dados quantitativos analisados a seguir nos permitem mapear os desafios históricos 

produzidos pela sociedade atual que se colocam diante dos jovens no momento de se 

projetarem para o futuro. Por isso, nesta unidade, lançaremos mão, mais abundantemente, da 

noção de provas existenciais, reservando o uso mais intenso do arcabouço conceitual 

Schütziano para as unidades seguintes, quando, a partir de dados qualitativos, trataremos das 

interpretações subjetivas dos jovens.  

A seguir, exploraremos associações entre os perfis dos jovens e os tipos de 

expectativas explicitados para o momento em que concluíssem a educação básica. Por meio 

de cruzamentos de dados estatísticos, investigamos a correlação entre variáveis de perfil tais 

como: sexo, cor/raça, idade, região de moradia, tipo de moradia (comunidade/não 

comunidade), escolaridade materna, trabalho e trajetória escolar (abandonos, reprovações). Os 

resultados desses cruzamentos apontaram significância entre algumas dessas variáveis, 

resultados estes que são o foco das discussões dos capítulos 6, 7 e 8 que se seguem. 
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6. Expectativas de futuro: os efeitos do trabalho e da idade  

 

Já foi posto que o trabalho segue como “categoria chave” no imaginário de jovens 

brasileiros, sendo apontado como fundamental não apenas enquanto provedor de 

oportunidades de sobrevivência, mas como produtor de independência, crescimento e 

autorrealização (GUIMARÃES, 2015). Mas trabalhar conciliando com os estudos, situação 

experimentada por 78% dos jovens da pesquisa, não é tarefa fácil de ser enfrentada.  Por isso, 

é nosso interesse investigar quais os impactos que essa concomitância entre trabalho e escola 

pode causar sobre as expectativas de futuro dos jovens investigados.  

Para qualificarmos essa discussão, antes de nos debruçarmos sobre os dados de nossa 

pesquisa, é importante contextualizarmos o mundo do trabalho vivenciado no país no 

momento em que nossos dados foram colhidos. Isso porque, o ano de 2013 se insere dentro de 

uma década em que o país vivia transformações econômicas, políticas e sociais importantes, 

tendo como um de seus reflexos a melhoria nas condições de vida dos trabalhadores de um 

modo geral.  Essa situação se mostraria bem diferente a partir de 2015, quando o país passa a 

experimentar uma queda abrupta nesses indicadores, fato que torna a contextualização ainda 

mais necessária.  

 

6.1.De que contexto trabalhista estamos falando? 

 

Conforme apontam dados do IBGE (SIS 2013; 2014; 2015; 2018) a partir de meados 

da década de 2000, a dinâmica do mercado de trabalho brasileiro apresentou um 

comportamento diferente das décadas anteriores, já que passou a incorporar um contingente 

maior de trabalhadores ao processo produtivo. Se em 2004 a taxa de desocupação era de 8,7, 

em 2014 esse número reduziria para 6,8%. Esse aumento da população ocupada atingiu com 

mais força a população feminina que, apesar de ainda representar o maior contingente de 

desocupados (3,7 milhões), teve uma redução no nível de desocupação nesse período um 

pouco maior que a masculina. Assim, pode-se dizer que, entre 2004 e 2014, foram as 

mulheres que mais incrementaram a força de trabalho. 

Quanto às formas de inserção no mercado de trabalho, dados do IBGE referentes à 

década em questão também apresentavam um cenário de melhoria de condições para o 

trabalhador. Houve um aumento significativo da proporção de trabalhadores formais, 

passando de 45,7% em 2004 para 57,7% em 2014. Ressalta-se que o ano de 2013 registrou a 

mais alta taxa de formalização já experimentada no país, sendo de 58%. Segundo análises do 
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instituto, o aumento da taxa de formalização dos trabalhadores deveu-se ao crescimento de 

empregos formais, o que significou uma maior cobertura previdenciária ao trabalhador 

brasileiro.  

Houve também uma redução da população ocupada em posições precárias, como 

trabalhadores sem carteira, trabalhadores por conta própria, trabalhadores na construção e na 

produção para o próprio consumo e não remunerados. Os percentuais de trabalhadores nessas 

condições foram de 54,3% em 2004 para 42,3% em 2014. A formalização do trabalho das 

mulheres também foi uma marca desse período. Na categoria de empregados domésticos, por 

exemplo, onde cerca de 92% dos trabalhadores são do sexo feminino, verificou-se um 

aumento significativo de pessoas ocupadas com carteira, cujo percentual passou de 27,8%, em 

2004, para 40,3%, em 2014 (SIS 2015). 

Uma estimativa realizada pelo mesmo instituto compreendendo o período de 2004 a 

2013 mostrou que essa redução da informalidade atingiu (além das mulheres), em especial, a 

população jovem, grupo que apresentou queda superior ao observado no país. Enquanto a 

queda no país foi de 12,3%, as populações de 16 a 24 e de 25 a 29 anos foi de 17,8 % e 

13,9%, respectivamente (SIS 2014). 

 
Gráfico 29-Proporção de pessoas de 16 anos ou mais de idade ocupadas em trabalhos informais 

  Brasil, 2004-2013 

 
Fonte: IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2004/2013 

Cabe ressaltar também que, nesse período, a expansão dos empregos se fez em um 

cenário de queda das desigualdades de rendimento, fenômeno que foi na contramão de 

momentos passados no Brasil em que o aumento do emprego geralmente era acompanhado de 

crescimento das desigualdades (CARVALHAES, 2014). Assim, a melhoria na qualidade no 

mercado de trabalho pôde ser observada também no aumento dos rendimentos reais dos 
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trabalhadores, que foi de 27,1% na década observada. Essa melhoria atingiu principalmente as 

mulheres que, apesar de ainda receberem menos que os homens, tiveram seus rendimentos 

elevados em uma proporção maior do que o grupo masculino. Em 2002, o rendimento médio 

das mulheres ocupadas de 16 anos ou mais de idade era equivalente a 70% do rendimento dos 

homens, indo para 75% em 2013 (SIS, 2014). Apesar de ainda ter elevados patamares de 

desigualdade, os dados apontam que, no período em questão, o mercado de trabalho brasileiro 

tornou-se menos desigual.  

Em suma, o mercado de trabalho brasileiro apresentava avanços significativos com a 

redução nas taxas de desocupação, o crescimento da taxa de formalização, a redução de 

trabalhos precários, o aumento dos rendimentos do trabalhador, entre outros.  Isso se refletia 

em maior inclusão aos direitos trabalhistas e de proteção social, o que significava maior 

percentual de trabalhadores com garantia de alguns benefícios como aposentadoria, auxílios 

acidente ou doença, salário-maternidade, seguro desemprego, entre outros.  

Salas e Leite (2012), em estudo que cotejava essas mudanças com o âmbito 

internacional, apontaram que tais transformações vinham ocorrendo num contexto de 

emergência de novas tendências que passaram a favorecer os países latino-americanos 

juntamente com a emergência na região de novas influências políticas. A abertura de uma 

situação internacional favorável às economias latino-americanas, impulsionada pela demanda 

de commodities produzidas na região, estaria facilitando a ação de atores sociais que há muito 

clamavam por mudanças nas políticas econômicas e sociais, assim como pelo atendimento 

dos problemas enfrentados pelos grupos menos favorecidos. Configurava-se, então, um novo 

modelo de desenvolvimento, resultante tanto da ação de movimentos sociais como das 

tendências econômicas do capitalismo em nível internacional. No Brasil, segundo os autores, 

a forma específica em que esse modelo se expressou tinha características que o tornavam um 

“desenvolvimentismo distributivo” orientado pelo Estado (LEITE e SALAS, 2012). 

Assim, pode-se concluir que a melhoria no âmbito do trabalho no país ocorrida 

naquela década não foi somente fruto do crescimento econômico, mas também de políticas 

públicas voltadas para melhorar as condições de ocupação. Dentre elas, destacam-se o 

aumento da vigilância do então Ministério do Trabalho22 sobre as situações irregulares de uso 

da força de trabalho pelas empresas; a ação do Ministério Público do Trabalho; a 

 
22 De acordo com a Medida Provisória nº 870, de 1º de janeiro de 2019, o Ministério do trabalho foi extinto, ficando 
alguma de suas atribuições a cargo do Ministério da Economia, e outras fracionadas em outros ministérios. A medida 
representa um retrocesso para os trabalhadores, uma vez que perdem um órgão que vinha sendo responsável pela 
fiscalização de suas condições de trabalho. 

https://www.contadorperito.com/materia/46752


66 
 

regulamentação do trabalho da empregada doméstica (ocorrido em 2013) e a política de 

valorização do salário mínimo vigente que teve importantes efeitos sobre a estrutura salarial. 

Esse quadro histórico nos permite observar que os dados da pesquisa se inserem no 

final de um ciclo de crescimento e melhorias do mercado de trabalho. Isto porque, a partir de 

2015, um novo cenário começa a se delinear, agora, muito mais desfavorável.  Grande parte 

das experiências ocupacionais dos Jovens Fora de Série, até aquele momento, transcorreu 

numa conjuntura econômica de crescimento e, sobretudo, de sistemática ampliação da oferta 

de postos de trabalho; mais ainda, de postos de trabalho protegidos por um contrato formal. 

Desse modo, ao observarmos as expectativas dos jovens, temos em mente a singularidade 

daquele tempo flagrado. 

Nos últimos anos, o contingente de trabalhadores incluídos no processo produtivo do 

país vem declinando progressivamente. Se em 2014, como vimos, a taxa de desocupados era 

de 6,7 milhões, em 2018 subiu para 12,8 milhões, o que significa um aumento de 6,1 milhões 

de desocupados.  O nível de ocupação, que em 2014 era de 56,9%, caiu para 54,1% em 2018. 

Os empregos com carteira assinada também vêm sofrendo queda: de 36,6 milhões em 2014 

caíram para 32,9 milhões no mesmo período em 2018, ou seja, recentemente, 3,7 milhões de 

trabalhadores deixaram de ter carteira assinada, abstendo-se, portanto, de todos os benefícios 

e da seguridade que isso ainda representa (IBGE, 2019). 

Vem crescendo também o número de pessoas desalentadas, ou seja, aquelas que 

desistiram de procurar emprego por considerarem que não conseguiriam trabalho adequado ou 

porque não havia emprego em sua localidade, todavia, gostariam de ter um trabalho e estavam 

disponíveis para trabalhar. As taxas de pessoas nessa situação saltaram de 1,5 milhão em 2014 

para 4,7 milhões em 2018.  No primeiro trimestre de 2019, esse número subiria para 4,8 

milhões, o que dá indícios de que a piora no mercado de trabalho pode ter tendências ao 

agravamento (IBGE, Pnad, 2019).   

 Destacamos também o fim, em 2019, da política de valorização do salário mínimo23, 

que, como vimos anteriormente, vinha sendo responsável pelo aumento real do salário, já que 

 
23 Pela regra adotada nos últimos anos, o piso nacional era reajustado com base na inflação (INPC) do ano 
anterior mais a variação do Produto Interno Bruto (PIB) de dois anos antes, quando houvesse crescimento. A 
partir de maio de 2019, o atual governo federal estabeleceu que a nova regra será utilizar apenas a inflação para 
reajustar os salários. Destacamos ainda a nota técnica do Departamento Intersindical de estatísticas e estudos 
Econômicos (Dieese), defendendo que, acabar com a política de valorização do salário mínimo é um passo para 
aumentar a pobreza no país. O documento lembra ainda que, se o salário mínimo tivesse sido reajustado apenas 
pela inflação no período de 2004 a 2019, valeria hoje apenas R$ 573. Para maiores informações: 
https://www.dieese.org.br/notatecnica/2019/notaTec201SalarioMinimo.pdf 
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assegurava um crescimento acima da inflação. Essa mudança, juntamente com o aumento do 

desemprego e a redução da formalização, delineia um quadro agravamento das condições que 

o trabalhador brasileiro enfrenta atualmente no mercado de trabalho.  

Podemos pensar no quanto a deterioração das condições de trabalho podem influir, 

inclusive, na temporalidade dos indivíduos. Martins (2017) apontou que, enquanto o 

assalariamento desenha a temporalidade do amanhã, para aquele que está desempregado ou 

subempregado, o hoje se sobrepõe ao ontem e ao porvir. Isto porque, quando os sujeitos 

encontram-se em situação de fragilidade, marginalidade e precariedade, a temporalidade que 

se instaura é a da luta pela sobrevivência.  Diferente daqueles indivíduos que estão inseridos 

na produção e no salário estável, aqueles precisam ocupar-se da sobrevivência dia-a-dia tem o 

horizonte encurtado.  Quando não há salário no fim do mês, não há décimo terceiro salário, 

não há férias remuneradas, não há poupança possível para um posterior consumo, a 

temporalidade do “hoje”, o “tempo do agora”, é o que organiza a vida dos indivíduos.  

 

6.2.Trabalho e expectativas de futuro 

 

Partamos agora para os dados de nossa pesquisa, sem perder de vista as 

especificidades do momento em que estão inseridos. Para investigar essa possível relação 

entre trabalho e temporalidade, efetuamos alguns cruzamos entre dados referentes à situação 

dos jovens no mercado de trabalho com as expectativas que estes nutriam para o futuro. Os 

resultados reafirmaram que a distensão temporal pode sofrer influências do trabalho e do tipo 

de inserção desses indivíduos na vida laboral.  

 Como vimos anteriormente, 51,2% dos jovens tinham trabalho fixo, sendo que 56,4% 

dos respondentes possuíam carteira assinada, enquanto 43,6 não possuía tal registro. Esta 

superação dos trabalhos formais sobre os não formais, conforme abordado, refletia uma 

realidade que já vinha sendo experimentada pela população brasileira de um modo geral 

naqueles últimos anos. Sabendo que a informalidade é um importante marcador de 

desigualdades já que, como consequência, produz um contingente de trabalhadores sem 

acesso aos mecanismos de proteção social vinculados à formalização, cruzamos esse dado 

com expectativas de futuro para verificar possíveis interferências dessa situação sobre os 

projetos de vida.  O resultado apontou que jovens que possuíam carteira assinada foram os 

que manifestaram maior interesse por ampliar a formação após o Ensino Médio, seja por meio 

do ingresso em uma universidade ou pela realização de cursos profissionalizantes. Assim, 

eram os que mais fortemente nutriam expectativas escolares (88,7%) do que aqueles que não 
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possuíam o registro (77,7%). Esses últimos eram os que mais tinham projetos não escolares 

(21,6%), que incluíam procurar (outro) emprego ou montar negócio próprio/ trabalhar em 

negócios com a família. Isso significaria permanecer na informalidade, o que poderia implicar 

na manutenção da situação precariedade no trabalho.  

Informamos que todos os percentuais descritos nos gráficos a seguir correspondem à 

soma das menções, já que os entrevistados podiam marcar mais de uma opção de expectativa 

de futuro. Sempre que houver cruzamento com expectativas, estaremos nos referindo às 

preferências dos entrevistados. 

 
     Gráfico 30- Expectativas de futuro de posse de carteira assinada (%) 

 
Observamos ainda que o nível de renda também pode ter impactos sobre as 

expectativas dos sujeitos investigados. Quando cruzamos a soma da renda familiar com os 

planos dos jovens para após o fim do Ensino Médio, vimos que conforme se elevam as faixas 

de renda, o nível de expectativas de ampliar a formação também se eleva. Já o interesse por 

dedicar-se a projetos não escolares decresce com o aumento da renda. Como podemos 

observar no gráfico a seguir, entre aqueles cuja soma da renda era de até um salário foram 

feitas 74% de menções a expectativas escolares e 26% de não escolares. Entre os que a soma 

da renda era de um a dois salários os percentuais foram de 81,3% para expectativas escolares 

e 24,7% não escolares.  De dois a cinco salários os percentuais foram de 86% para projetos 

escolares e 16% não escolares. Entre aqueles cuja soma da renda era de mais de cinco 

salários, houve 86,8% de menções a projetos escolares. Enfim, quanto maior a renda, maiores 

as expectativas de ampliar o nível de qualificação após a conclusão do Ensino Médio. 
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Gráfico 31-Expectativas de futuro e soma da renda familiar (%) 

 
Esses dados sugerem que quanto mais qualificada é a inserção desse jovem no 

mercado de trabalho, mais seu horizonte de futuro se distende, tornando possível que este 

indivíduo possa gerar expectativas de galgar melhores postos de trabalho no futuro mediante a 

ampliação da escolarização. A estabilidade de emprego pode ser pensada como um elemento 

relevante no processo da produção de expectativas de futuro, e, como vimos, as expectativas 

estão na gênese dos projetos de vida. Por outro lado, a falta de estabilidade, empregos 

precários, intermitentes, sem segurança trabalhista, podem ser pensados como provas que os 

jovens enfrentam no momento de construir suas apostas de uma melhor inserção no trabalho 

no futuro.  

 
6.3. Expectativas de futuro e conciliação entre trabalho e estudo 

 

Vimos na unidade anterior que o trabalho foi apontado como principal favorecedor do 

abandono escolar dos jovens, tanto no Ensino Fundamental (34,6%) como no Ensino Médio 

(49,7%), sendo que neste último o fator é indicado com mais força. Esses dados reforçam o 

quanto a articulação entre os estudos e o trabalho continua a ser uma tarefa difícil de ser 

realizada pela juventude brasileira. Entretanto, é preciso problematizar os significados de tal 

relação na experiência dos jovens.  

Ao cruzarmos as expectativas de futuro com a concomitância entre trabalho e estudo um 

resultado intrigante nos chamou à atenção: jovens que já haviam experimentado a conciliação 

entre esses dois mundos possuíam mais interesse em ingressar numa universidade após o 

Ensino Médio (56%) do que os que nunca a haviam vivenciado (43,8%). Estes também eram 

os que possuíam mais interesse por cursos profissionalizantes (31,1% contra 27,3%). Logo, 
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suas expectativas de melhoria do futuro estavam mais depositadas na escolarização do que 

aqueles que nunca haviam experimentado a concomitância entre trabalho e vida escolar. Por 

sua vez, os que os que nunca conciliaram trabalho com estudo revelaram maior interesse por 

procurar emprego após o fim do Ensino Médio (26,4% contra 8,6%) ou seja, apresentaram 

maiores expectativas não escolares. No gráfico abaixo, podemos visualizar essas opções 

agregadas por tipo de expectativas. 
Gráfico 32- Expectativas de futuro e conciliação entre trabalho e estudo (%) 

 
Entre os que já trabalharam e estudaram ao mesmo tempo, 81,7% nutriam projetos 

escolares, enquanto, entre os que nunca vivenciaram tal situação, 71,1% tinham expectativas 

desse tipo. Já as expectativas não escolares pareceram predominar mais no grupo daqueles 

que nunca trabalharam e estudaram ao mesmo tempo, sendo de 39,7% para estes e 21,3 % 

para aqueles que já haviam experimentado a concomitância. No grupo dos indecisos, portanto, 

apesar de a diferença ser sutil, estes últimos levaram vantagem. Em suma, esses dados nos 

permitem afirmar que, curiosamente, existem impactos favoráveis de estudar e trabalhar nas 

expectativas de ampliação da escolaridade dos jovens investigados.  

 
6.4.Idade, trabalho e expectativas  

 

Quando falamos em trabalho, expectativas de futuro, ou qualquer outro tema, é preciso 

atentar para o fato de que a variação etária dos indivíduos joga um papel importante nesses 

contextos. Não podemos desconsiderar que o espectro etário de 15 a 29 anos aqui utilizado 

marca momentos distintos nas biografias dos jovens investigados, tanto de suas 

potencialidades quanto das possibilidades. Olhar para a população de 15 a 29 anos é olhar 

para muitas juventudes.  Por isso, substantivamente, não faz sentido compararmos um jovem 

de 15 anos com outro de 29, uma vez que boa parte das condições sociais e possibilidades 
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biográficas e identitárias dessas idades situam-se em polos distintos, sendo, portanto, 

incomensuráveis.  

Já que temos em mente compreender de maneira adequada as expectativas dos jovens 

estudantes em questão a fim de enriquecer o debate a cerca de suas demandas, determinações 

e potencialidades em relação ao futuro, nos atentaremos agora às distintas faixas etárias em 

que esses indivíduos se encontram. A questão central dessa investigação é: como as 

expectativas de futuro se comportam ao longo do ciclo de vida desses jovens? E o que a 

inserção (ou não) no mundo do trabalho nos ajuda a compreender a respeito? 

Para compreendermos esses distintos momentos da vida, cruzamos as faixas etárias dos 

participantes com a variável “trabalho” utilizando o teste estatístico Qui-Quadrado e 

obtivemos uma correlação altamente significativa (P=000)24 que reafirma o quanto a idade 

tem papel central quando se trata da inserção no mundo do trabalho. 

Conforme podemos observar no gráfico a seguir (gráfico 37), os mais jovens (entre 17 e 

18 anos) contemplam a maior parcela dos que se encontravam fora do mercado de trabalho, 

estando apenas na condição de estudantes (20,2%). Estes também somam o maior percentual 

(29,4%) entre os que estavam à procura de emprego e dos que trabalhavam fazendo biscates 

(18,3%) no momento da pesquisa. Curiosamente, nenhum deles trabalhava auxiliando nos 

afazeres domésticos. Contudo, boa parte tinha emprego fixo (32,1%), embora essa condição 

fosse inferior aos mais velhos. 
Gráfico 33 Atualmente você trabalha? x Faixa etária (%) 

 

 
24 O teste Qui-Quadrado (ou teste Chi-Quadrado) é um procedimento estatístico aplicado a dados categóricos 
para avaliar quão provável é que qualquer diferença observada aconteça ao acaso. O índice máximo permitido 
para considerar a correlação é de 0,005. Para o tratamento dos dados, utilizamos o software IBM SPSS 
(Statistical Package for the Social Sciences), um pacote estatístico desenvolvido para as ciências sociais.  
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Entre os jovens com idades entre 19 e 24 anos, a situação no mercado de trabalho era 

intermediária, sendo mais favorável que a dos mais novos, já que a maioria (55,4%) tinha 

emprego fixo, enquanto 19,9% procuravam emprego, e 12,8% só estudavam; 10,3% faziam 

biscates e 1,3% ajudavam nos afazeres domésticos.  Mas é no grupo dos mais velhos que se 

verifica a maior participação no mercado de trabalho, já que 60,8% tinham trabalhos fixos. 

Estes também somam a menor quantidade entre os que procuravam emprego (15,2%) e entre 

os que só estudavam (7,6%). Vemos então que, conforme aumenta a idade do jovem, eleva-se 

a inserção no mundo do trabalho. Em contrapartida, quanto mais jovem, mais escassa e 

precária é essa inserção, situação que encontra consonância em dados de pesquisas nacionais 

(CARDOSO, 2013, GUIMARÃES, MARTELETO e BRITO 2018).  

 Como era de se esperar, o cruzamento entre trabalho e estudo com faixa etária 

reafirmou que, conforme transcorre a idade, aumenta a concomitância entre trabalho e estudo, 

numa significativa (P=000) correlação inversamente proporcional com aqueles que nunca 

experimentaram a conciliação (ou porque não trabalhavam, ou porque optaram por uma das 

duas condições), conforme se vê no gráfico a seguir:  

 
Gráfico 34-Conciliação entre trabalho e estudo e faixa etária (%) 

 
 

Vimos que ter menos idade significa estar menos inserido e em e pior situação no 

mercado de trabalho. Observamos também que essa inserção tem peso positivo no 

desejo/expectativa de ampliação da formação escolar após o nível médio. Em seguida, 

interessamo-nos por verificar como se comportavam as expectativas quanto ao futuro quando 

consideramos as faixas de idade dos participantes. Ao cruzarmos as duas variáveis, 

percebemos que os mais velhos também levam vantagem em relação aos mais novos. Tem-se 
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que, entre os jovens de 17 e 18 anos, 45,4% tinham expectativas de ingressar no nível 

superior, conciliando ou não com o trabalho; entre os que tinham entre 19 e 24 anos, 50,2% 

nutriam essa expectativa; Já entre os jovens de 25 a 29 anos, 53,9% marcou essa opção.  Os 

mais velhos também revelaram maiores expectativas por qualificar-se por meio de cursos 

profissionalizantes (38,5) que os mais jovens, sendo 27,1% para a faixa entre 17 e 18 e 31,7% 

entre 19 e 24 anos. Em suma, conforme transcorre a idade, conforme ingressam no mercado 

de trabalho, esses “Jovens Fora de Série” alargam suas expectativas em relação à 

escolarização, de modo que aumenta o desejo de permanecer no sistema escolar para 

alcançarem maiores credenciais acadêmicas. 

 Esta constatação fica mais evidente quando desagregamos as citadas alternativas 

escolhidas por tipos de expectativas, como vimos fazendo ao longo desse trabalho.  O gráfico 

a seguir aponta que os mais velhos possuem mais expectativas que passam pela formação 

escolar, e menos expectativas não escolares. Em contrapartida, quanto mais jovem, mais 

expectativas depositadas fora da formação escolar, já que, entre os que nutriam interesses 

desse tipo, 28,1% tinham entre 17 e 18 anos, 26,2% entre 19 e 24 anos enquanto 16,7% 

tinham entre 25 e 29 anos. Os menos indecisos também pertenciam a esse último grupo. 

 
Gráfico 35- Expectativas de futuro e faixa etária (%) 

 
O quantitativo de nossa pesquisa, conforme descrito na unidade anterior, embora esteja 

majoritariamente concentrado na EJA (63,9%) também é construído por jovens alunos do 

Programa Autonomia (36,1%), onde existem diferenças de perfis que precisam ser 

consideradas. Nessas duas modalidades destaca-se a diferença etária, uma vez que o Programa 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

Expectativa
Escolar

Expectativa
Não escolar

Indecisos

77

28.1

9.4

77.3

26.2

10.8

92.3

16.7
5.1

De 17 a 18 anos

De 19 a 24 anos

De 25 a 29 anos



74 
 

Autonomia concentra as faixas etárias mais jovens 25, conforme demonstrado no gráfico a 

seguir. 
Gráfico 36- Faixa etária x Modalidade de ensino (%) 

 
Considerando essas diferenças, comparamos as expectativas de futuro explicitadas 

pelos jovens de cada uma das modalidades de Ensino Médio cursadas. Observamos que os 

diferentes perfis configuram também expectativas diferenciadas diante do futuro.  
 

Quadro 6- Planos para após o Ensino Médio e modalidade de ensino (%) 

O que você pretende fazer ao concluir o 

EM? 

EJA Programa 

Autonomia 

Total 

Fazer Vestibular e fazer Ensino Superior 34% 27% 61% 

Prestar Vestibular e continuar trabalhando 12% 12% 24% 

Procurar emprego 11% 11% 22% 

Fazer curso profissionalizante e me preparar 

para o trabalho 

25% 28% 53% 

Trabalhar por conta própria/negócio da 

família 

4% 3% 7% 

Ainda não decidi 8% 9% 17% 

Tenho outro plano 6% 10% 16% 

Total 100% 100% 100% 

 

Entre os jovens da EJA, a perspectiva de ingressar numa universidade é superior 

(34,7%) a dos jovens do Programa Autonomia (27%). Desagregando as opções acima por 
 

25 O Ensino Médio EJA é uma forma de oferta destinada aos sujeitos a partir dos 18 anos de idade. O Programa 
autonomia tinha como prioridade alunos entre 17 e 20 anos, mas, havendo vagas, permitia-se a matrícula de 
jovens até 29 anos. 
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tipo de expectativa/projeto, temos uma visualização ainda mais clara a respeito da maior 

preferência dos alunos da EJA por projetos que passam pela escola. 

 
Gráfico 37- Expectativas de futuro e modalidade de ensino (%) 

 
Em nossa dissertação de mestrado, ao cruzarmos abandono no Ensino Médio 

com projetos de vida, observamos que, curiosamente, os jovens que mais abandonaram 

nesse nível de ensino eram os que tinham mais interesse por alargarem a formação após 

concluírem o nível médio. Naquele momento, observamos que esse dado aparentemente 

contraditório parecia apontar para o sentido do retorno escolar (OLIVEIRA, 2015). 

Investigando os sentidos do retorno à escola na vida de jovens da EJA, Carrano e Brito 

(2010), salientam que o reingresso se identifica com a aposta de reconfigurar projetos de 

vida e sonhos adiados por circunstâncias adversas. A retomada da escolarização, via de 

regra, ganha um novo sentido para aqueles que a estão experimentando pela segunda, 

terceira ou mais vezes. Assim, pode-se dizer que o retorno relaciona-se inteiramente aos 

sentidos que os jovens atribuem ao seu processo de escolarização, sentidos estes 

relacionados a projeções futuras, a reformulações de projetos de vida. 

 Para boa parte jovens da EJA, a retomada dos estudos está ligada ao forte 

sentido que a escolarização assume na elaboração de projetos de vida. Conforme 

transcorre a idade, os jovens experimentam o mercado de trabalho, com todos os seus 

limites e possibilidades, a escolarização vai entrando cada vez mais no campo das 

relevâncias dos jovens.  

Reitera-se, então, a reconfiguração dos sentidos da escola em outra fase da vida. 

O retorno à escolarização representa, mais especificamente para os jovens da EJA e em 

especial para aqueles mais amadurecidos, um momento singular de retomada dos 
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sentidos da escola, sentidos estes que se alimentam de sonhos e projeções futuras. 

Possivelmente, as experiências vividas em outros espaços e momentos possibilitem a 

esses jovens compreender a importância da escola, de seus códigos e linguagens, para 

melhor se situarem na sociedade. 

É possível que, quando muitos desses jovens passam a vivenciar os entraves 

provocados pala ausência de credenciais escolares, seja no mercado de trabalho ou na 

vida social, a interrupção dos estudos seja revista e o reingresso passe a ser uma 

alternativa. Assim, redescobre-se a escola como um caminho indispensável para uma 

melhor colocação nos contextos sociais em que vivem. Concordamos com Duschatkky 

(1999, apud ZAGO, et, al 2000, p. 28) quando diz que “a escola adquire sentido para os 

sujeitos quando a experiência escolar entra no horizonte de suas expectativas de vida”. 

Assim, é especialmente neste momento que o estudo ganha real significado 

instrumental, constituindo-se como peça chave na retomada dos projetos de vida, muitas 

vezes, após vários anos de interrupção da trajetória escolar. 

Em síntese, não se pode dizer que a conciliação do estudo com o trabalho tenha 

sido um fator negativo na construção dos planos de vida dos jovens investigados. Porém, 

quando essa inserção se dá de modo precário, aí sim, as expectativas de ampliação da 

escolaridade tendem a ser rebaixadas. E neste sentido, quanto mais jovem, maior a 

dificuldade para inserir-se qualificadamente. O trabalho não é a prova, já que em alguns 

casos ele pode ser pensado até como suporte para a ampliação da escolarização.  A 

inserção precária, essa sim é um grande obstáculo estrutural dos projetos jovens.  
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7.   Expectativas de futuro e os impactos socioterritoriais  

 

As desigualdades sociais e educacionais brasileiras são amplas e se manifestam em 

múltiplas faces. Estudos já apontaram que há diferentes formas através das quais essas 

desigualdades se manifestam, seja dualizando sistema público versus privado, rural versus 

urbano, favela versus cidade e centro versus subúrbio (FILHO, 2007; RIBEIRO e 

KOSLINSK, 2009; SILVA 2013; RIBEIRO; VÓVIO, 2017; MOREIRA, SANTOS e 

GARDIN, 2017). Em suma, todos chamam a atenção para a importância de considerar a 

organização social do território como esfera capaz de limitar as possibilidades dos sujeitos.  

A cidade do Rio de Janeiro, lócus onde se situam os sujeitos de nossa pesquisa, 

apresenta um modelo particular de organização social de seu território cuja principal marca é 

a combinação de dois princípios de segregação territorial. Por um lado, em um mesmo 

panorama pode-se observar tanto a presença de áreas mais “enobrecidas”, composta por uma 

população de alto poder aquisitivo, quanto a existência de grandes favelas. Neste sentido, 

fala-se do modelo de segregação “favela-cidade”, pois, apesar de grupos e classes sociais 

estarem fisicamente próximos, não desfrutam da mesma maneira dos bens urbanos no 

território, já que  ocorre uma filtragem do  acesso por meio de mecanismos políticos, 

institucionais, econômicos e simbólicos. Por outro lado, é possível observar também a 

existência do clássico modelo de segregação “núcleo-periferia”, no qual as distâncias físicas e 

a baixa acessibilidade urbana separam territorialmente as classes e os grupos sociais entre si 

dos bens urbanos que promovem o bem estar da população (KOLINSK, ALVES e LANGE, 

2013). 

Cientes destes profundos contrastes existentes na organização social do território 

carioca, decidimos investigar os possíveis impactos desses tipos de segregações nas 

expectativas de ampliação da escolaridade dos jovens de nossa pesquisa. Queríamos saber em 

que medida o lugar de moradia poderia interferir na construção de perspectivas diante do 

futuro.  

 
7.1.O efeito centro-periferia 

 
A cidade do Rio de Janeiro se divide em quatro regiões administrativas (Centro, Zona 

Sul, Zona Norte, e Zona Oeste) que guardam importantes distinções entre si, sejam 

demográficas e geográficas, sejam educacionais, econômicas e culturais, como veremos a 

seguir. Por conta disto, não há como compreender as expectativas dos jovens da pesquisa sem 
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considerar os contornos específicos de possibilidades e debilidades vivenciados por esses 

indivíduos nos locais em que habitam. Observando a proporção de participantes por região de 

moradia, temos que 57,8 % pertenciam à Zona Oeste, 36,7% à Zona Norte, 3% à Zona Sul e 

2,5% moravam na Zona Central da cidade.  

 
Gráfico 38- Regiões de moradia dos participantes (%) 

 
Ao cruzarmos os tipos de expectativas de futuro com a variável região de moradia 

obtivemos resultados que reforçam o quanto a organização social do espaço impacta os 

horizontes de futuro dos jovens. Por questões de estatísticas e de proximidade socioespacial, 

nos cruzamentos discutidos a seguir, unimos os percentuais das zonas Sul e Central.  

 
Gráfico 39-Expectativas de futuro e Região de moradia (%) 

 
Os jovens moradores das zonas Central/Sul e Norte apresentaram interesses superiores 

(92,3% e 90,6%, respectivamente) em prosseguir a formação após a conclusão do ensino 

Médio, seja pelo ingresso em uma universidade ou pela busca por cursos profissionalizantes. 

Enquanto isso, moradores da Zona Oeste apresentaram menos expectativas de ampliar a 
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escolaridade, havendo um decréscimo de 17,3% em relação aos moradores das áreas mais 

próximas do centro da cidade. Ao passo que diminuem as expectativas de continuar os 

estudos, aumenta o interesse por atividades ligadas apenas ao mundo do trabalho, já que esse 

tipo de expectativa prevalece em moradores da Zona Oeste (26,5%). Nas áreas do centro e Sul 

da cidade, apenas 7,7% dos jovens mencionou desejo por projetos não escolares 26.  

O que as especificidades sócio-territoriais em que estes jovens estão inseridos têm a 

nos revelar sobre as discrepâncias apresentadas em seus níveis de expectativas? Um estudo do 

Instituto Pereira Passos baseado em dados censitários do IBGE (2010) apontou que apesar de 

as diferenças entre os Índices de Desenvolvimento Social (IDS) das regiões da cidade terem 

diminuído consideravelmente comparadas ao ano 2000, dadas as melhorias nas condições de 

vida nas áreas suburbanas, diferenças importantes ainda persistiam.  

A seguir, apresentamos um mapa da cidade segundo o IDS de seus bairros.  Esse 

índice foi construído com base nas seguintes dimensões: acesso ao saneamento básico; 

qualidade da habitação; grau de escolaridade e disponibilidade de renda27, o que torna 

possível a identificação e comparação das diferenças tanto entre os bairros, quanto entre as 

regiões em questão. O mapa indica que as Zonas Central e Sul, onde habitam os jovens da 

pesquisa que apresentaram as mais elevadas expectativas de prosseguir a formação escolar, 

são também aquelas compostas em sua maioria por bairros com os melhores Índices de 

Desenvolvimento Social da cidade (entre 0,66 e 0,81), com destaque para a Zona Sul. Na 

Zona Norte, região em que também são mais elevadas as expectativas escolares, o panorama 

vivenciado é um pouco mais diversificado: poucos bairros apresentando baixos índices, 

enquanto a maioria possui taxas médias bem mais favoráveis (de 0,60 a 0,65) de 

desenvolvimento social. Mas é na Zona Oeste, região em que os jovens apresentaram as mais 

baixas expectativas de ampliação da formação, que encontramos também os piores índices de 

desenvolvimento social da cidade do Rio de Janeiro (de 0,31 a 0,57)28 

 

26 Decidimos não valorizar o número de indecisos no cruzamento com região pois, a baixa frequência dessa 
categoria unida a discrepância de proporção entre as regiões afetam os resultado. 

27 Os indicadores utilizados para medir o Desenvolvimento Social da cidade foram 8: domicílios com água 
adequada; domicílios com esgoto adequado; domicílios com coleta de lixo adequada; número médio de banheiro 
por pessoa; analfabetismo de 10 a 14 anos; rendimento médio do responsável; rendimento médio do responsável 
pelo domicílio em salários mínimos (até 2 SM e até até 10 SM). 

28  O IDS superior a 8,50 reflete situações de alto desenvolvimento social; o IDS menor que 8,50 e igual ou 
maior do que 7,50,  situações de médio-alto desenvolvimento social; o IDS menor do que 7,50 e igual ou maior 
do que 5,00, situações de médio-baixo desenvolvimento social e o IDS inferior a 5,00 indica situações de baixo 
desenvolvimento social. 
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Embora nossa pesquisa não tenha apontado correlação entre a região de moradia e 

aspectos ligados a renda e mercado de trabalho29, um estudo realizado pelo CEBRAE (2015), 

que media indicadores socioeconômicos e de mercado de trabalho com base em dados do 

IBGE (2010), apontou que discrepâncias entre as zonas da cidade incidiam sobre a qualidade 

de vida de seus habitantes.  Enquanto as taxas de desemprego no Centro e Zona Sul eram as 

menores da cidade (5,8%), a Zona Oeste apresentava o pior percentual (8,3%). No que tange a 

formalização previdenciária, a Zona Norte possuía o melhor índice, com 57,9% de seus 

trabalhadores possuindo carteira assinada, vindo em seguida as Zonas Centro e Sul 55,7% e, 

por último, a Zona Oeste, com 53,7%. A percentagem de pessoas vivendo em situação de 

pobreza também era menor no Centro e Zona Sul (12,2%), em contraste com a taxa da Zona 

Norte (22,7) e com a Zona Oeste, a mais elevada (23,8).  

Estudos na área da educação que têm como foco a cidade do Rio de Janeiro também 

apontaram a importância de considerar a organização social do território como esfera capaz de 

 
29 Em nossa pesquisa, os resultados dos testes de correlação utilizando o Qui-Quadrado, apresentaram 
coeficientes de significância superiores a 0,005, logo, não indicaram relação entre as seguintes variáveis: Região 
de moradia e Renda do participante (p=0,868); Região de moradia e Renda domiciliar (p= 0,101) Região de 
moradia e Trabalho (p=0,530); Região de moradia e Concomitância de trabalho e estudo (p=0,227); Região de 
moradia e posse de carteira assinada (p=0,71); Região de moradia e idade de Idade de ingresso no trabalho 
(p=0,161). Conferir tabelas nos anexo. 

Zona Norte 

Zona Oeste 
Centro 

Zona Sul 

 

Mapa 1- Índice de Desenvolvimento Social por bairro - 2010 
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limitar o crescimento global da eficácia escolar e a democratização do acesso a oportunidades 

educacionais. As pesquisas de Koslinsk e Ribeiro (2009; 2010), utilizando dados do Censo 

Escolar e da Prova Brasil de 2005, apontaram a associação entre o desempenho escolar de 

alunos do 4° ao 8° ano da Rede pública e a organização socioespacial da cidade. A pesquisa 

também utilizou o indicador “Clima Educativo”, uma análise tipológica baseada em dados do 

Censo de 2000 que media os índices educacionais das árias da cidade. Dentre outros 

resultados, a pesquisa apontou que, em escala macro (considerando as diferenças entre as 

regiões), alunos que estudavam em escolas localizadas em regiões menos privilegiadas, ou 

seja, com menores climas educativos, tendiam a apresentar um menor desempenho 

(considerando níveis de aprovação). Assim, nas zonas Sul e Central, onde o clima educativo 

era mais alto, melhores eram as médias dos alunos; na Zona Norte, onde predominavam áreas 

com clima educativo médio, observou-se níveis de desempenhos também médios. Já na Zona 

Oeste, onde se concentravam áreas de menor clima educativo, os alunos apresentaram os 

piores índices de desempenho escolar. Observou-se que essas áreas mais afastadas do centro 

da cidade, marcadas pela ocupação desordenada, não planejada e com menor infraestrutura, 

persistiam os mais baixos níveis de renda escolarização e limitados acessos a espaços de 

transmissão cultural e de lazer. 

Em estudos posteriores, Koslinsk e Alves (2013), apontaram a persistência de aspectos 

sócio-territorial da cidade do Rio de Janeiro sobre as trajetórias educacionais dos alunos.  

Utilizando dados dos questionários contextuais da Prova Brasil 2011 para alunos, diretores e 

professores, bem como das informações coletadas no Censo Escolar 2011, a pesquisa 

desenvolveu um conjunto de indicadores para identificar o nível de “Oportunidades 

educacionais” disponíveis aos estudantes do 5° ao 9° ano da rede pública da cidade. O índice 

considerava o contexto social dos alunos, as condições de infraestrutura e funcionamento da 

escola, as expectativas docentes e os resultados escolares. Dentre outros resultados, o estudo 

apontou a equivalência entre as oportunidades educacionais e os Índices de Desenvolvimento 

Social (IDS) da cidade. Áreas menos desenvolvidas socialmente correspondiam a pior 

infraestrutura das escolas, mais baixas expectativas dos professores em relação aos alunos e 

menor desempenho escolar dos mesmos.  

Em nossa pesquisa, ao correlacionarmos a região de localização das escolas com 

indicadores de trajetória escolar, obtivemos resultados que acompanham a conclusão das teses 

apresentadas anteriormente, reforçando possíveis impactos socioterritoriais sobre o 

desempenho dos alunos. Obtivemos resultado positivo (P=000) que aponta que há correlação 

entre reprovar no Ensino Médio e frequentar uma escola na Zona Oeste do Rio. Entre os 
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alunos que nunca reprovaram, 52,9% e 49,9% estudavam nas Zonas Norte e Central/Sul, 

respectivamente, enquanto 37,5%  estudavam na Zona Oeste.  

 
Gráfico 40- Repetências no E> Médio e Região da Escola (%) 

 
 

Quando consideramos que os jovens que mais reprovaram também são os que têm 

menos expectativas escolares (como demonstraremos no capítulo seguinte), temos um 

elemento a mais para compreendermos o rebaixamento das expectativas dos moradores da 

Zona Oeste da cidade. 

Um dos modelos analíticos comumente utilizados para explicar essa associação entre 

processos socioterritoriais e desempenhos escolares é o de “geografia das oportunidades”, um 

conceito calcado na ideia de que a estrutura, a qualidade e o acesso a oportunidades, bem 

como a percepção sobre essas oportunidades variam de acordo com as características 

socioeconômicas dos bairros. A “geografia objetiva das oportunidades” refere-se, então, aos 

dispositivos urbanos que variam entre uma região e outra. E mais, trata dos valores, 

aspirações, preferências e percepções subjetivas acerca das oportunidades e dos potenciais 

resultados das escolhas (ALVES e KOSLINSK, 2012).  

Essa associação entre expectativas, desempenhos escolares e as desigualdades 

socioterritoriais faz da noção de “geografia das oportunidades” muito proveitosa para 

compreender os dados de nossa pesquisa. Bairros com menores Índices de desenvolvimento 

Humano, escolas em condições mais precárias e até a menor oferta ou dificuldades de acesso 

a instituições de ensino podem ser pensadas como fatores explicativos para o rebaixamento 

das expectativas de moradores da Zona Oeste, fazendo com que estes tenham maior 
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probabilidade de conceberem o Ensino Médio como o fim da escolarização, abrindo mão da 

conquista de maiores credenciais escolares. Neste sentido, vemos reforçado o modelo de 

segregação “núcleo-periferia” na reprodução de desigualdades educacionais na cidade do Rio 

de Janeiro. 

 

7.2.O efeito favela-cidade 

 

Como já mencionamos, a distinção núcleo-periferia não é a única forma de segregação 

socioespacial da cidade do Rio de Janeiro. A presença de favelas em vários de seus bairros, 

em especial nos mais próximos do Centro, aponta para o tipo de segregação “favela-cidade” 

que põe de lados distintos indivíduos que residem próximo. Agora, falaremos não mais em 

“região de moradia”, mas em “tipo de moradia”.   

Ao cruzarmos o tipo de moradia com dados da trajetória escolar dos estudantes, 

encontramos correlação significativa (P= 0.003) entre abandonar a escola no Ensino 

Fundamental e morar em comunidade de favela. Entre os que nunca abandonaram, 75,8% não 

residiam em comunidade, enquanto 61,3% residiam. Logo, moradores de comunidade se 

mostraram mais propensos ao abandono escolar nesse nível de ensino. 

 
Gráfico 41- Abandono no E. Fundamental e tipo de moradia (%) 

 
 

Via de regra, moradores de comunidades apresentam percentuais de distorção idade-

série mais elevados do que aqueles que não residem nessas áreas. Dentre os estudos que 

apontam nesta direção, podemos citar o efetuado em 2018 por Alves, Franco e Ribeiro, 

também focado na cidade do Rio de Janeiro. A partir de microdados amostrais do Censo 2000 
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(IBGE), os autores chegaram à conclusão que, dentro do município do Rio de Janeiro, alunos 

da oitava série do Ensino Fundamental, moradores de favela com entornos abastados, tinham 

30% a mais de chances, em relação aos moradores de “bairros”, de possuírem um ano ou mais 

de distorção idade-série, enquanto moradores de favelas com entorno popular apresentam 

16% a mais de chance.  

Utilizando dados do mesmo Censo realizado em 2000, a pesquisa de Salata (2010), 

evidenciou que morar em favela exerce efeitos estatisticamente significativos sobre a alocação 

do tempo entre a escola e o mercado de trabalho. De acordo com esse estudo, que investigou 

jovens do sexo masculino (entre 15 e 24 anos), moradores da cidade do Rio de Janeiro, residir 

em favela diminui a probabilidade desses sujeitos somente estudarem e aumenta as chances de 

não estudarem nem trabalharem.  

Um dos modelos explicativos comumente utilizados para fundar a hipótese de relação 

de causalidade entre morar em comunidade e certos desfechos sociais, como estes observados 

no campo educacional, é a categoria conhecida como efeito de vizinhança. Uma das formas de 

compreender como ele se dá no âmbito da educação está relacionada aos “modelos de papel 

social”, que partem do pressuposto de que as crianças aprenderiam sobre os comportamentos 

considerados normais ou aceitáveis a partir dos adultos com que frequentemente interagem 

em suas vizinhanças. Desta forma, aquelas que crescem em vizinhanças muito segregadas ou 

pobres estariam apartadas de modelos de adultos bem sucedidos via escolarização e, como 

consequência, estariam menos propensas a apresentarem comportamentos e atitudes que 

levariam ao sucesso escolar (altas expectativas educacionais e esforço), já que não seriam tão 

expostas a evidencias diretas de que estas atitudes e comportamentos sejam úteis e desejáveis 

(RIBEIRO e KOSLINSK, 2009). Outra forma de explicar o efeito vizinhança seria por meio 

do “mecanismo Institucional” (semelhante ao de “geografia das oportunidades” utilizado 

anteriormente) que parte do pressuposto de que os indivíduos podem ser afetados pela 

qualidade dos serviços que são oferecidos em suas vizinhanças. 

Em nossa dissertação de mestrado este foi um dos aspectos sobre o qual nos 

debruçamos.  Queríamos compreender se havia correlação entre expectativas de futuro e o 

tipo de moradia dos jovens da pesquisa (morar /não morar em comunidade). Contudo, diante 

de algumas sugestões de aprofundamento rebebidas da banca que examinou nosso trabalho, 

resolvemos voltar a esta investigação, agregando-lhe novos cruzamentos e análises. A seguir, 

apresentamos resumidamente alguns pontos abordados na dissertação para, em seguida, 

ampliarmos o debate acerca dos impactos de residir em comunidade de favela nas 

expectativas de futuro dos sujeitos investigados. 
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Ao cruzarmos as expectativas de futuro dos jovens com o tipo de moradia (morar/não 

morar em comunidade)30,  obtivemos um resultado pouco previsível: os jovens que residiam 

em comunidade representam o maior percentual entre aqueles que nutriam expectativas de 

ingresso em nível superior.   
Gráfico 42-Local de moradia e expectativas de futuro (%) 

 
 

Agregando as opções escolhidas por tipo de expectativas, confirma-se, como disposto 

no gráfico a seguir (gráfico 47) a preferência pela continuidade da escolarização entre 

moradores de comunidade (83,6%) em detrimento dos não moradores de comunidade 

(75,0%). Naquele momento, para compreender esse dado aparentemente contraditório, 

apostamos na hipótese de que as expectativas de futuro dos jovens moradores de comunidade 

poderiam estar sofrendo impactos benéficos de políticas de inclusão social que vinham 

ocorrendo no país naquele contexto. Consideramos o cenário de alargamento do campo de 

possibilidades proporcionado pela relativa melhoria das condições de vida, pela ampliação 

dos anos de escolarização, pela abertura de chances de acesso ao nível superior e pela 

consequente multiplicação dos casos de referência que vinha ocorrendo em áreas periféricas.  

 
30 Nos questionários da pesquisa Jovens Fora de Série foi utilizado o termo “comunidade” para referir-se àquilo 
que o IBGE denomina como “aglomerados subnormais”, ou seja, assentamentos irregulares conhecidos como 
favelas, invasões, grotas, baixadas, comunidades, vilas, ressacas, mocambos e palafitas, entre outros. Nesta 
pesquisa, utilizamos os termos favela e comunidade indistintamente para nos referirmos aos mesmos tipos de 
moradia. Ainda, chamamos de “tipo de moradia” o “morar” e o “não morar” em comunidades de favelas.  

Prestar vestibular e fazer ensino
superior

Prestar vestibular e continuar
trabalhando

Procurar emprego

Fazer curso profissionalizante e me
preparar para o trabalho

Trabalhar por conta propria/negocio
da familia

Ainda não decidi

Tenho outro plano

39.10 

15.10 

13.00 

29.40 

4.00 

8.70 

7.70 

32.90 

12.30 

9.60 

29.80 

4.40 

11.40 

10.10 

Mora em
comunidade

Não mora em
comunidade



86 
 

Entendíamos que, se não podia explicar, ao menos nos ajudava a compreender, em certa 

medida, a maior expectativa de cursar o ensino superior entre moradores de comunidade. 

 
Gráfico 43- Expectativas de futuro e morar em comunidade (%) 

 
Já naquela ocasião compreendemos a necessidade de aprofundar a investigação 

inserindo nela aspectos regionais, afinal, morar em favela na Zona Sul não é o mesmo que 

morar em favela na Zona Norte, ou Oeste, dadas as nítidas diferenças socioespaciais já 

apontadas anteriormente. Observando o perfil geral da amostra, vimos que 53,8% dos 

participantes residiam em comunidade, enquanto 40% não residiam. Ao cruzarmos esses tipos 

de moradia (comunidade/não comunidade) com a região de moradia dos participantes, 

observamos que a maioria dos que afirmaram morar nas Zonas Central, Sul e Norte residiam 

em comunidade. Quando se tratava da Zona Oeste, o resultado foi inverso: a maioria (69,9%) 

dos participantes que habitam na região não moravam em comunidade. 

 
Gráfico 44(%)- Morar em comunidade e Zona de Moradia 
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De acordo com o Censo do IBGE (2010) existem 763 comunidades de favelas na 

cidade do Rio de Janeiro, a maior parte delas concentradas na Zona Norte e a menor parte na 

Zona Oeste, conforme mostra a imagem abaixo, o que nos ajuda a compreender as proporções 

verificadas em nossa pesquisa. Vemos que há mais favelas nas regiões onde as expectativas 

foram menos prejudicadas, regiões estas situadas mais próximas ao centro da cidade. Esse 

suposto “efeito favela” seria então um efeito de morar próximo a zonas economicamente mais 

desenvolvidas? Fica claro que é preciso considerar ao mesmo tempo região e tipo de moradia 

para medir impactos da segregação sócio-espacial sobre expectativas de futuro dos jovens. 

 
Mapa 2- Localização da favelas da cidade do Rio de Janeiro 

 
Disponível em https://acidblacknerd.files.wordpress.com/2012/10/favelas-normal.jpg 

  

Para compreender o impacto de morar em comunidade nas expectativas de futuro dos 

jovens passamos a investigar as possíveis diferenças entre moradores e não moradores de 

comunidade situados na mesma região. Assim, criamos um filtro só para moradores de 

comunidade e cruzamos expectativas de futuro com região de moradia. Em seguida, criamos 

outro filtro somente para não moradores de comunidade e cruzamos as mesmas variáveis. A 

comparação entre os dois cruzamentos nos mostra apontamentos interessantes.  
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Gráfico 45-Expectativas de não moradores de comunidade por região (%) 

 
     

Gráfico 46- Expectativas de moradores de comunidade por região (%) 
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comunidade tinham expectativa de ampliar a formação após o Ensino Médio, enquanto 71,8% 

dos moradores o possuíam. Nas Zonas Centro/Sul, 100% dos não moradores de comunidade 

nutriam tal desejo, indo para 90,9% entre os moradores de comunidade. Na Zona Oeste o 

decréscimo foi de 4,1 %, enquanto na Zona Sul foi de 9,1%. Isso nos permite dizer que morar 

em comunidade de favela tem efeito negativo sobre as expectativas de futuro mais nas Zonas 

Central e Sul, onde o contraste socioeconômico é maior, do que na Zona Oeste, onde a 

discrepância favela-cidade é menor. Seja como for, na Zona Oeste as expectativas dos jovens 

são as mais prejudicadas, independente de morarem ou não em comunidade.  

Em suma, as expectativas de futuro dos jovens sofrem impactos da organização 

socioespacial da cidade, tanto no âmbito da segregação territorial como da segmentação 

residencial. Ainda que de modo sutil, morar em comunidade de favela, prejudica mais 

moradores das zonas mais abastadas da cidade (Central e Sul).  Contudo, a discrepância 

regional mostrou impactos mais contundentes sobre as expectativas dos jovens, sendo os 

moradores da Zona Oeste os mais prejudicados pelas precariedades vivenciadas naquele 

contexto periférico. Assim, a reprodução socioterritorial das desigualdades pode ser pensada 

como uma das provas estruturais que os jovens enfrentam no momento de elaborarem suas 

apostas para o futuro.  
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8.  Expectativas de futuro e a dimensão de gênero  

 

Sabemos que a variável sexo do indivíduo é outro indicador mundialmente utilizado para 

medir desigualdades na estrutura social. Inúmeras pesquisas têm apontado o quanto fatores 

ligados a essa variável interferem na escolarização, na posição dos indivíduos no mercado de 

trabalho, nos usos do tempo, entre outros (CARVALHO, 2015; BORTOLUZO, et al. 2014; 

MEDEIROS e PINHEIRO, 2013; MARRERO, 2009; RAMOS, 2009). Um dos aspectos 

comuns desses estudos é o uso do conceito de gênero, pois se refere aos aspectos 

socioculturais de produção das desigualdades imbricados nas discrepâncias observadas entre 

os sexos.  A categoria analítica gênero é então utilizada para contraditar o determinismo 

biológico na explicação das desigualdades entre homens e mulheres. Neste trabalho, lançamos 

mão dos dois termos: sexo, quando nos referirmos aos respondentes, gênero quando o 

interesse for compreender as diferenças encontradas entre homens e mulheres. O primeiro é a 

variável, o segundo é a categoria analítica. 

 

8.1.Expectativas e gênero 

 

No interesse de investigar as possíveis interveniências de gênero nos projetos de vida dos 

jovens da pesquisa, cruzamos suas expectativas para após o fim do Ensino Médio com a 

variável “sexo do aluno”. O resultado obtido apontou que mulheres possuíam mais interesse 

em ampliar a escolaridade, ou seja, nutriam mais expectativas escolares que o sexo 

masculino.  
Gráfico 47-Expectativas de futuro e sexo do aluno (%) 
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No gráfico acima, 83,9% das mulheres revelaram possuir expectativas escolares (Prestar 

vestibular/ENEM e continuar os estudos no ensino superior; Prestar vestibular/ENEM e 

continuar trabalhando; Fazer curso profissionalizante),  enquanto 74,8% dos homens nutriam 

tais expectativas. Já expectativas não escolares (Procurar emprego; Trabalhar por conta 

própria/ trabalhar em negócio da família; Tenho outro plano) os homens tomaram a dianteira, 

representando 29,7% contra 20, 8 % das mulheres. Quanto ao percentual de indecisos diante 

do futuro, embora sugira uma discreta desvantagem masculina, a diferença entre os sexos não 

se mostrou expressiva, sendo 9,8% de homens e 9,5% de mulheres.  

Esses dados sugerem que mulheres possuem maior ambição escolar que homens. Apesar 

de as expectativas escolares aparecerem na órbita das relevâncias dos entrevistados de ambos 

os sexos, para elas, as projeções de futuro encontram-se mais alinhavadas com a formação 

escolar, apresentando um nível de interesse nitidamente superior.  

Esta desvantagem das mulheres em relação aos homens no que se refere ao desejo de 

ampliar a formação deve ser entendida no contexto de elevação da escolarização das mesmas 

que vem ocorrendo no país. Dados nacionais referentes aos exames vestibulares e à 

quantidade de formandos levam a crer que as mulheres são maioria não apenas entre os que 

sonham com o ingresso numa universidade, mas entre os que mais organizam estratégias 

neste sentido. De acordo com dados do INEP, em 2018, mulheres representaram 59,1% do 

total de inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), contra 40,9% de homens 

inscritos31.  

Mulheres também são maioria entre os formandos em nível superior há mais de uma 

década. Segundo um levantamento baseado em dados do MEC, em 1991 as mulheres já 

representavam 59,9% das pessoas que se formavam no país. Em 2012, esta participação subiu 

para 61,2%. Em números absolutos, 643 mil estudantes do sexo feminino se formaram 

naquele ano contra 407 mil do sexo masculino.  

Como compreender esse maior interesse das mulheres por projetos que passam pela 

formação escolar? Como entender que homens tenham expectativas mais baixas quanto ao 

futuro mediado pela escolarização? Sabemos que os interesses que guiam as ações e projeções 

dos indivíduos estão arraigados em sistemas de relevâncias construídos ao longo de seus 

percursos de vida. Por isso, desloquemo-nos agora das expectativas de futuro dos jovens para 

acontecimentos do passado, investigando os possíveis motivos das distinções de expectativas 

por meio da análise das trajetórias escolares de homens e mulheres.  

 
31 Para conferir:  <portal.inep.gov.br/artigo/-/asset_publisher/B4AQV9zFY7Bv/content/enem-2018-tem-6-7-
milhoes-de-inscritos/21206 > 
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8.2.Trajetória escolar, gênero e expectativas 

 
A irregularidade na trajetória escolar é característica comum entre os Jovens Fora de 

Série, entretanto, ao desagregarmos o número de reprovações com o sexo dos alunos 

utilizando o teste Qui-Quadrado,  encontramos correlação significativa (p<0,002) entre 

repetir no Ensino Médio e ser do sexo masculino. O desempenho das mulheres leva vantagem 

quando observamos que, 51,7% dos que nunca reprovaram eram do sexo feminino, enquanto 

38,7% eram do sexo masculino. Esse dado confirma o que outras pesquisas em educação vêm 

apontando: homens são mais propensos à reprovação do que mulheres, como evidencia o 

gráfico abaixo: 
Gráfico 48-Repetência no Ensino Médio e sexo do aluno (%) 
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cruzamos a variável repetência tanto no Ensino Fundamental, quanto no Ensino Médio. Os 

resultados apontam que o veredito escolar afeta frontalmente as perspectivas de futuro dos 

jovens, em especial, a repetência no Ensino Médio, onde a correlação estatística com sexo do 

aluno foi apontada. Nesse nível de ensino, dentre aqueles que tinham expectativas escolares, 

48,2% nunca havia repetido, já entre aqueles que já haviam repetido, os percentuais de 

expectativas desse tipo caem para 29,3% no grupo que repetiu uma vez, 16,8% entre os que 

repetiram duas vezes e para 5,7% entre os que repetiram três vezes ou mais.  Enquanto isso, 
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Repeti três
vezes

Repeti duas
vezes

Repeti uma
vez

Nunca repeti

4.8

26.2
30.3

38.7

5.9

14.4

28

51.7

Masculino

Feminino



93 
 

Gráfico 49- Expéctativas de futuro e repetência no E. Fundamental (%) 

 

 
Gráfico 50- Expectativas de futuro e repetência no E. Médio (%) 
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efeitos positivos no desempenho de alunos que apresentam habilidades e maturidade 

emocional não condizente com sua idade (ALEXANDER et. al, 1999 apud LUZ 2008). 

Mesmo assim, ela só seria benéfica quando realizada de forma correta e objetiva, ou seja, 

selecionando-se os alunos realmente com habilidade não desenvolvidas. Entretanto, tais 

argumentos carecem de evidências empíricas tanto qualitativas quanto quantitativas (RIANI e 

SILVA, 2012). Apesar de alguns estudos apostarem nos possíveis efeitos positivos da 

repetência, há incontestável vantagem numérica dos trabalhos que concluíram contrariamente 

a essa prática. Os estudos de Soares (2007) e Luz (2008), por exemplo, evidenciam que, 

quando se retém um aluno, esta “segunda chance” não costuma promover elevação no nível 

de conhecimento deste sujeito e ainda traz prejuízos simbólicos, a saber, a desmotivação e a 

estigmatização do aluno.  

Esses efeitos negativos, em especial os ligados à motivação escolar, nos fornecem pistas 

para compreender a diminuição das expectativas dos jovens conforme o acúmulo de 

repetências. Expectativas mais ambiciosas, como é o caso do desejo de ingressar numa 

universidade, vão declinando e cedendo lugar a perspectiva de seguir na vida por caminhos 

que não requeiram elevadas credenciais escolares.  

Estudos de Bernard Charlot (1996; 2014) sobre a relação dos jovens com o saber nos 

ajudam a compreender os elementos que implicam na motivação desses sujeitos em relação à 

escola. De acordo com o autor, a motivação escolar se enraíza na própria identidade desses 

indivíduos, correlacionando-se com suas expectativas de futuro e com as imagens que estes 

fazem de si mesmos e das associação com os demais. Isto quer dizer que a relação com o 

saber é ao mesmo tempo social, pois se constrói na família e no ambiente de vida, e singular, 

já que é elaborada ao longo de uma história individual, particular. 

Segundo Ferrão (2005), um dos intervenientes mais diretos da motivação para a 

continuidade dos estudos é o autoconceito escolar32, ou seja, os julgamentos que os 

indivíduos fazem sobre sua capacidade acadêmica. Tal conceito é afetado, dentre outros 

fatores, pelo sucesso ou pelo fracasso vividos no interior da escola. Essa relação entre 

autoconceito e expectativas escolares é trabalhada vastamente pelo campo da psicologia 

(FARIA e NEVES, 2009), não sendo este o objeto específico de nosso estudo. Entretanto, 

 
32 O autoconceito escolar está intimamente ligado ao conceito de Competência Pessoal Percebida, que é 
definida como o conjunto de percepções, juízos e avaliações dos indivíduos acerca das suas capacidades 
pessoais. O autoconceito escolar refere-se a essas percepções circunscritas às habilidades acadêmicas, 
construídas muito mais a partir de avaliações externas (através da percepção dos professores e do veredito 
escolar, por exemplo) do que da autoavaliação de desempenhos em termos objetivos (FERRÃO, 2005).   
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encontramos certa pertinência desses fatores ao relacionarmos as perspectivas de possuir um 

diploma universitário com a autoavaliação de desempenho dos jovens. 

 
Gráfico 51-Expectativas de ter diploma universitário e autoconceito escolar (%) 

 
Estes dados nos mostram que a forma de avaliar o próprio desempenho escolar influi nas 

expectativas dos jovens diante do futuro. Enquanto entre os jovens que avaliam o próprio 

desempenho como excelente, um percentual de 56% têm perspectivas de chegar à 

universidade, entre os que julgam ter um mau desempenho, chegando a considerar-se um dos 

piores em relação aos demais, apenas 16,7% nutrem tal expectativa. Vemos que, conforme 

diminuem as expectativas quanto ao próprio desempenho, decrescem as perspectivas de 

continuidade dos estudos para além do Ensino Médio. Logo, a forma de um jovem se 

autoavaliar é variável importante na elaboração de seus projetos de vida.  

Nossos dados sugerem que as expectativas dos jovens acompanham o autoconceito 

acadêmico, bem como são impactadas pelo acúmulo de repetências vivenciadas na trajetória 

escolar. Era de se esperar que as sucessivas repetências vividas por muitos desses jovens não 

deixariam intactas suas expectativas de futuro. Ao gerar dados sobre tal questão, nosso estudo 

reforçou os argumentos que apontam os efeitos negativos da repetência. A reprovação 

interfere nas expectativas de futuro dos jovens em geral, mas os dados apontam que, por 

serem os que mais reprovam, homens têm mais probabilidade de ter suas expectativas de 

futuro afetadas por esse veredito escolar. Rapazes enfrentam mais provas estruturais no 

processo da escolarização que moças, isso nos ajuda a compreender sua menor preferência 

por projetos escolares. A reprovação pode, então, ser pensada como um componente nesse 
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conjunto de provas intraescolares que afetam as expectativas de futuro dos jovens, prova esta 

vivida com mais intensidade por homens do que por mulheres. 

 

 

8.3.Expectativas de futuro e suas relações com o saber e com a instituição escolar de homens 

e mulheres 

 

Tão importante quanto mensurar as discrepâncias quanto ao sexo na probabilidade de 

truncamento escolar é compreender os motivos pelos quais ele se dá. Para tanto, 

desagregamos as justificativas apontadas para as reprovações e abandonos, tanto no ensino 

fundamental quanto no médio, com o sexo do aluno e observamos diferenças significativas.  

Como descrito anteriormente, os motivos mais citados para as reprovações no Ensino 

Fundamental, onde são mais abundantes, foram: faltar muito às aulas (37%), não gostar de 

estudar (20,9%), não entender as matérias (22,5%) e trabalhar (14,3%).  Cruzando essas e 

outras justificativas com o sexo do aluno, vemos que os fatores que mais interferem no 

desempenho escolar de homens e mulheres são de naturezas distintas: 

 
Quadro 7- Motivos de reprovação no Ensino Médio e sexo do aluno 

QUAIS OS MOTIVOS DA REPROVAÇÃO NO 
ENSINO FUNDAMENTAL? 

Sexo 
Masculino 

Sexo 
Feminino 

Total 

Problemas de saúde 9 
4,5% 

23 
12,8% 

32 

Problemas de transporte 12 
6% 

12 
6,7% 

24 

Trabalhava 35 
17,6% 

19 
10,6% 

54 

Não gostava de estudar 51 
25,6% 

28 
15,6% 

79 

Faltava muito às aulas 76 
38,2% 

64 
35,8% 

140 

Não entendia as matérias 48 
24,1% 

37 
20,7% 

85 

Tinha dificuldade de relacionamento com 
professores e colegas 

15 
7,5% 

12 
6,7% 

27 

Sofria discriminação 4 
2,0% 

7 
3,9% 

11 

Falta de acesso a sua deficiência 2 
1% 

3 
1,7% 

5 

Outros 10 
5% 

29 
16,2% 

39 

Total 199 179 378 
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Para atender a nossos objetivos de análise, distinguiremos os motivos de reprovação em 

duas categorias, as quais chamaremos de “motivos extraescolares”, àqueles que se direcionam 

para fora da escola, e “motivos intraescolares”, àqueles que são construídos na relação com a 

instituição escolar e com o saber, mesmo que, em última instância, se remetam a fatores que 

excedem ao chão da escola, arraigados, portanto, na estrutura social . Como “motivos 

extraescolares” consideramos as opções “trabalhava”, “problemas de saúde”, “problemas de 

transporte”. Como “motivos intraescolares” consideramos as opções “não gostava de 

estudar”, “não entendia as matérias” e “tinha dificuldade de relacionamento com professores e 

colegas”. A opção “faltava muito” também foi incluída nesta categoria, pois pode ter sido 

influenciada tanto pelos fatores internos citados, quanto por fatores externos, como o trabalho, 

por exemplo. 33 

Sobre as possíveis interveniências de fatores extraescolares nas trajetórias acadêmicas 

e nas perspectivas de futuro, nos debruçaremos mais a diante. Neste momento, interessa-nos 

analisar os motivos de truncamento ligados a relação desses alunos com a escolarização. No 

gráfico abaixo desagregamos apenas essas opções para analisarmos as diferenças entre 

homens e mulheres. 

 
Gráfico 52- Motivos de reprovação no Ensino Fundamental e sexo do aluno (fatores escolares) 

 
Em todas as opções, homens citam mais fatores escolares para a reprovação que mulheres. 

Entretanto, a maior discrepância está no fator “não gostar de estudar”, muito mais apontado 

 
33 As opções “falta de acesso à deficiência” e “sofria discriminação” poderiam ser consideradas nas duas 
categorias, mas, como o percentual de menções é ínfimo, decidimos não considerá-las neste momento. 
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pelo sexo masculino (25,6%) do que pelo feminino (15,6%). “Faltar às aulas”, “não entender 

as matérias” e ter “dificuldade de relacionamento com professores e colegas” também levou 

mais homens a reprovarem nesse nível de ensino do que mulheres34. 

Além da repetência, o abandono escolar foi outra justificativa largamente apontada para o 

truncamento da trajetória. Como vimos anteriormente, os motivos mais apontados foram: 

trabalhar (34,6%), faltar muito às aulas (17,3%), não gostar de estudar e ter filhos (ambas com 

13,4% de menções). Quando focamos apenas nas justificativas intraescolares, observamos 

que as diferenças entre homens e mulheres se confirmam: 

 
Gráfico 53-Motivos de abandono no E. Fundamental (intra- scolares) 

 
 

A diferença entre homens e mulheres fica ainda mais contundente quando o motivo do 

abandono é “não gostar de estudar”, no qual o sexo masculino é maioria, com 19,6% contra 

apenas 6,9% das menções feitas pelo sexo feminino. “Faltar às aulas” e “não entender as 

matérias”, permanecem como fatores mais importantes para o abandono de homens no Ensino 

Fundamental. 

Quando o nível em questão é o Ensino médio, “faltar muito às aulas” (40%), “trabalhar” 

(26,5%), “não entender as matérias” (19%) e “não gostar de estudar” (14,5%) foram, 

respectivamente, as mais mencionadas para as reprovações. Com relação ao abandono, mais 

uma vez “trabalhar” (49,7%) e “faltar muito às aulas” (24,6%) assumem a dianteira (fatores 
 

34 A opção “ter dificuldade de relacionamento com professores e colegas” só apresentou frequência com alguma 
significação (7,1%) nas justificativas de reprovação no ensino fundamental. Nas demais questões (abandono no 
fundamental, reprovação e abandono no ensino médio) onde a opção também se apresentava, as frequências 
foram irrelevantes, ficando abaixo de 4% no total das menções, o que nos fez desconsiderá-las. 
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que analisaremos mais à frente). Em seguida vem o motivo “ter filhos” (12%, quase todas 

mulheres), “não entender as matérias” (9,3%) e “não gostar de estudar” (8,7). Observamos 

que os fatores escolares perdem a importância como justificativas para o truncamento no 

Ensino Médio. Contudo, ainda assim achamos relevante desagregá-las por sexo do aluno, pois 

aqui também algumas tendências se confirmam. Vejamos os gráficos a seguir. 

 
Gráfico 54- Motivos de reprovação no E. Médio e sexo do aluno (%) 

 
 

Gráfico 55-Motivos de abandono no E. Médio e sexo do aluno (%) 

 
É importante observar que, em nossa amostra, mulheres e homens compõem de modo 

proporcional o mesmo grupo dos jovens que enfrentaram obstáculos no percurso escolar, 

logo, em situação de defasagem idade-série. Contudo, os cruzamentos aqui efetuados apontam 

que esses obstáculos afetam suas trajetórias de maneiras diferentes. Em suma, vimos que os 

rapazes são mais afetados pela reprovação, gostam menos de estudar e têm expectativas de 
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futuro menos ligadas à escolarização. Já as moças, além de reprovarem menos, têm maior 

interesse na ampliação da formação (expectativas escolares), e, ao que tudo indica, possuem 

uma relação mais positiva com a instituição escolar e com o saber, já que revelaram maior 

gosto pelos estudos. 

Se buscarmos as origens de cada um desses fatores, acabaremos por construir 

argumentos circulares, não por isso, menos válidos. Não gostar de estudar aumenta a 

probabilidade de reprovar e reprovação aumenta o desgosto pela escola. Do mesmo modo, 

quem reprova menos tem maior expectativa de ampliar a escolaridade e, por sua vez, ter esse 

projeto pode colaborar para a diminuição da reprovação por implicar na mobilização aos 

estudos.  Seja como for, podemos dizer que esses fatores estão intimamente correlacionados e 

que os rapazes têm maior probabilidade de serem desfavorecidos nesses processos do que as 

mulheres. 

Esses apontamentos encontram correspondência em pesquisas nacionais e 

internacionais que vêm destacando o fato de que, no Brasil, assim como em vários países do 

Ocidente, variáveis sexuais têm incidido sobre fatores educacionais. No âmbito nacional, 

estudos sobre desempenho escolar há muito têm apontado que meninas têm maior 

probabilidade de se saírem melhor que meninos em suas trajetórias de escolarização. Dentre 

eles, podemos citar o de Barbosa (2009) que, utilizando dados referentes às notas obtidas por 

alunos do Ensino Fundamental público de diversas escolas do país, apontou que elas tinham 

maior possibilidade de obter, em média, 6,37 pontos a mais do que eles em provas de 

linguagem, mantidas as igualdades de condições. Citamos também a pesquisa de Osti e 

Martinelli (2013) que, investigando o desempenho escolar em função do sexo de alunos de 

escolas públicas da região metropolitana de São Paulo, também apontaram diferenças 

significativas entre meninos e meninas. Dentre os alunos que obtiveram desempenho 

considerado insatisfatório, a maioria (83,3%) era do sexo masculino. Já no grupo daqueles 

que obtiveram desempenho satisfatório, 31,7% eram meninos e 68,3% meninas.  

De um modo geral, mulheres apresentam índices superiores de sucesso em suas 

trajetórias de escolarização, mais altos índices de adequação entre série e idade, e maior 

acesso, seja ao Ensino Médio seja no Ensino Superior.  Buscando as origens históricas dessa 

vantagem feminina no país, estudos de Carvalho (2004) e Ferraro (2009, 2010) baseados no 

censo de 2000, apontaram que a maior presença das mulheres na educação era de longa data, 

perfazendo os 40 anos anteriores. Evidenciou-se que, com a ampliação do acesso à escola, 

houve uma inversão entre os grupos de sexo em favor das mulheres, inversão esta que se 

referia tanto a média de anos de estudo cursados quanto da taxa de analfabetismo. Com base 
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no censo de 2010, Rosemberg (2011) sinalizou que, apesar de o “hiato de gênero”35 na 

escolarização básica brasileira estar dando sinais de arrefecimento, os indicadores continuam 

a apontar para o melhor desempenho das mulheres em relação aos homens.  

O desempenho escolar de mulheres e homens também vem sendo objeto de pesquisas 

qualitativas, muitas das quais têm buscado nos distintos modos de socialização de meninos e 

meninas a chave explicativa para as diferenças observadas.  Um Estado da Arte realizado por 

Carvalho (2013) apontou que uma parcela majoritária dos estudos realizados entre 1993 e 

2007 buscava explicar as diferenças percebidas entre os sexos apontando a socialização 

primária como a responsável pelas variações no comportamento e envolvimento com tarefas 

escolares de meninos e meninas. Alguns deles, baseados em percepções de docentes, 

afirmavam que as diferenças observadas “vinham de casa”, já que no âmbito familiar a 

menina seria estimulada a responsabilidade e docilidade em todos os níveis, seja através da 

obrigatoriedade da realização de tarefas domésticas, seja pelas brincadeiras mais passivas. 

Esses estudos concluíam que os tipos de comportamentos valorizados na escola são 

socialmente cultivados em meninas e não nos meninos, o que explicaria a discrepância 

referente ao desempenho escolar.  

Observando a escassez de estudos que pudessem afirmar ou refutar essa ideia de que a 

família é o principal lócus de construção e cultivo de comportamentos que favorecem as 

meninas na escola, Senkevics e Carvalho (2015) investigaram a participação de meninos e 

meninas nos afazeres domésticos, nas práticas de lazer e circulação pelo espaço público. Os 

autores concluíram que, nas camadas populares, a socialização familiar de fato tende a 

estimular um desempenho superior nas meninas, seja pela construção de feminilidades 

pautadas por disciplina e responsabilidade, seja pela significação positiva que a escola adquire 

enquanto espaço de sociabilidade e recreação, já que as garotas sofrem inúmeras restrições em 

seu cotidiano, em casa e na rua (SENKEVICS e CARVALHO, 2015). 

 Há também estudos que se debruçam por compreender como se processam as 

masculinidades e feminilidades no ambiente escolar. Brito (2008), por exemplo, chegou à 

conclusão de que não há referenciais tão rígidos de masculinidade e feminilidade no interior 

da escola, mas uma intrincada trama fortemente articuladas ao pertencimento social dos 

estudantes, com implicações diferenciadas para o fracasso/sucesso escolar.  Averiguando em 

que medida as garotas pesquisadas correspondiam ao modelo de passividade e obediência 

 
35 A expressão “hiato de gênero”, consagrada entre os pesquisadores brasileiros, trabalha com variáveis sexuais 
para comparar diferenças entre os indicadores educacionais de homens e de mulheres.  
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enfatizado em outros trabalhos, apontou que, em determinados momentos, aquelas que se 

comportavam de forma mais próxima da passividade e obediência, tendiam a ser menos 

valorizadas pelos professores quando necessitavam de ajuda para aprender. Já garotas que 

apresentavam comportamentos muitas vezes transgressores, próximos ao esperado para 

meninos, mas que conseguiam avançar no conhecimento por meio da própria iniciativa, 

obtinham avaliações mais positivas. 

Achamos também proveitoso o pioneiro argumento de Silva (1993) que buscou 

compreender a razão do sucesso feminino na escola baseado no próprio esforço e dedicação 

das mulheres, percebido como conquista e mecanismo de transformação social. Em seu 

estudo, que deixou de lado justificativas que atribuem o sucesso escolar das meninas tão 

somente a uma suposta submissão, obediência e passividade femininas, a autora encontrou 

nas atividades extracurriculares das moças as quais investigou as razões para seu maior 

desempenho. Segundo sua tese, as razões para a vantagem seriam decorrência das atividades 

extracurriculares escolhidas pelas moças, que privilegiavam a cultura letrada; uma rotina de 

estudos mais estruturada e também sua autonomia e criatividade, percebida na preferência por 

redações livres e rejeição a testes de exercícios dirigidos. Enquanto isso, os rapazes tendiam a 

gastar mais tempo extracurricular com esportes e tinham menor envolvimento com estudos 

fora da escola.  

Tanto os estudos embasados na socialização familiar quanto aqueles que apostam na 

margem de autonomia das mulheres frente às estruturas são igualmente válidos para nos 

ajudarem a compreender porque, mesmo num grupo de “Jovens Fora de Série”, moças 

continuam a apresentar melhores índices de escolarização e maior interesse por projetos 

escolares. Seja como for, os dados de nossa pesquisa reforçam que, mesmo quando 

apresentam percursos escolares acidentados, mulheres “gostam mais de estudar” e nutrem 

mais intensamente desejos por projetos viabilizados pela formação escolar.  

Nossa opção teórica nos permite afirmar que por detrás dos números apontados em nossa 

pesquisa existem processos objetivos e subjetivos atuando. Se, nos termos de Schutz, 

compreendemos que o projeto é o que garante a contingência da ação, considerar a ação de 

tendências estruturais, ou seja, de tipificações geradas socialmente, que deixariam mulheres 

mais confortáveis no ambiente escolar não basta para explicar a maior preferência por 

ingressar numa universidade, por exemplo. Mulheres têm maior interesse por projetos 

escolares porque a escolarização tem um grau de relevância maior para elas do que para os 

homens. Seja porque “gostam mais de estudar”, seja porque possuem maior desejo por 

reconhecimento social (MARRERO, 2009), mulheres nutrem uma relação mais positiva com 
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o saber e com a escolarização, e nisto está contido seu esforço por alcançar uma posição mais 

favorável na sociedade.  

Se o conceito de relevâncias ajuda a compreender as diferenças na relação com a 

escolarização de homens e mulheres, o de provas auxilia-nos a sinalizar os obstáculos 

estruturais encontrados no caminho. E como vimos, esses obstáculos afetam mais homens que 

mulheres. Neste sentido, para pensar na desvantagem masculina, optamos por valorizar a 

perspectiva dos “desafios históricos”, apontando obstáculos sociais que constrangem as 

expectativas desses indivíduos. Nessa perspectiva, a reprovação mais abundante nos rapazes 

pode ser pensada no contexto das provas que afetam seus percursos escolares, contribuindo 

para rebaixar suas expectativas de ampliação da escolaridade após o Ensino Médio.  

 

8.4.Gênero e trabalho 

 

Apesar de vivenciarem situações mais vantajosas no âmbito da escolarização, o 

mesmo não ocorre no mercado de trabalho. Ainda que o contexto de trabalho vivenciado em 

âmbito nacional no período em que nossos dados foram colhidos se apresentasse mais 

favorável para as mulheres do que na década anterior, como apontamos no capítulo 4, sinais 

da histórica desigualdade entre os sexos nesse âmbito não deixaram de ser notados. Ao 

cruzarmos trabalho com o sexo do aluno, observamos uma forte correlação entre as duas 

variáveis (P=001), apontando que as mulheres eram as que mais estavam à procura de 

emprego (28,5%) quando comparado aos homens (14,6%). Enquanto isso, os homens tinham 

mais empregos fixos (57,1%) do que as mulheres (44,8%). Eles também faziam mais biscates 

(14,2%) do que elas (10,5%). Ou seja, de alguma forma, estavam mais inseridos no trabalho 

remunerado que as mulheres. Como esperado, mulheres pertenciam mais ao grupo dos que 

ocupavam-se com afazeres domésticos e dos que só estudavam (apesar de a diferença ser 

discreta), como se pode conferir no gráfico a baixo. 
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Gráfico 56- Trabalho e sexo do aluno (%) 

 
Também encontramos correlação altamente significativa (P=000) ao cruzarmos a 

idade de ingresso no mercado de trabalho com o sexo do aluno. Homens ingressaram no 

mercado de trabalho mais cedo que as mulheres. Entre os que iniciaram a vida de trabalho 

ainda na infância, ou seja, com menos de 10 anos, 7,1% eram homens enquanto apenas 2,1% 

eram mulheres. No grupo ingressante entre 10 e 15 anos, os percentuais foram de 26,2% para 

eles e 17,1% para elas. As mulheres são maioria apenas no grupo que ingressou com mais de 

18 anos de idade (18,6% para elas e 9,2% para eles) e entre aqueles que declararam nunca 

terem trabalhado (18,6% contra 9,2% de homens). 

 
Gráfico 57- Idade que começou a trabalhar x sexo do aluno (%) 

 
Em nossos cruzamentos de dados, não encontramos correlação significativa entre 

abandono escolar e sexo do aluno. Essa correlação apareceu apenas para repetência (como já 
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demonstramos).  Porém, desagregando as justificativas para o abandono por sexo, obsevamos 

que homens apontaram mais o trabalho como favorecedor do abandono escolar que as 

mulheres, tanto no Ensino Fundamental (46,7 para eles e 21,8% para elas) como no Médio 

(61,3% para eles e 37,8% para elas). Para as mulheres, o fator mais determinante do abandono 

no nível fundamental foi ter tido filho, (25,3% para elas e 2,2% para eles). No Ensino Médio, 

esse fator também aparece com relevância para elas (22,2% contra 2,2% deles), embora a 

dificuldade de conciliar trabalho e estudo também tenha sido apontada como mais 

determinante para o abandono também por mulheres. 

 
Gráfico 58- Trabalho como justificativa para o abandono escolar e sexo do aluno (%) 

 
 

Esse recorte de gênero no abandono escolar por motivo de trabalho atribuímos, (dentre 

outros fatores que abordamos anteriormente) ao fato de os homens ingressarem mais cedo no 

mercado de trabalho, e também por serem os que, no momento em que os dados foram 

colhidos, mais estavam inseridos no mesmo que as mulheres. Um estudo de Artes e Carvalho 

(2010), baseado na Pesquisa Nacional de amostra por Domicílio- Pnad 2006, também chegou 

à conclusão de que, de fato, o trabalho prejudica mais intensamente o percurso escolar dos 

meninos do que das meninas. Contudo, alertou que esse não é o principal fator para a 

diferença no desempenho entre meninos e meninas já que, entre os que não estudavam e 

também estavam fora do mundo do trabalho, 28,7% eram meninos e 11,7 % eram meninas. 

Além do mais, no grupo em que todos trabalhavam, o percentual de defasagem escolar era de 

68,4% para meninos e 49,4% para meninas. Logo, trabalhar prejudica mais o andamento 

escolar de homens do que de mulheres. O resultado foi reforçado pela análise regressiva que, 
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ao explorar a questão do tempo de trabalho, apontou que, quanto maior a jornada, maior o 

risco de defasagem também para rapazes (ARTES e CARVALHO, 2010). 

Prosseguindo a análise das discrepâncias entre os sexos no mercado de trabalho, 

cruzamos as faixas de remuneração com essa variável e obtivemos correlação significativa 

(P= 002), que apontava, mais uma vez, para a histórica desigualdade de gênero no mercado de 

trabalho, já que mulheres informaram ganhar menos que os homens. Entre os que recebiam 

até um salário mínimo, 61,5% eram mulheres enquanto 39% eram homens. Já nas faixas com 

maior renda (de um a dois, de dois a cinco e de mais de cinco salários) a maioria eram 

homens, conforme se confere no gráfico a seguir. 
Gráfico 59- Remuneração x sexo do aluno (%) 

 
 

Nossos resultados apontam o que dados nacionais e internacionais há muito vêm 

apontando: mulheres ainda vivem em situação mais desvantajosa que os homens no mercado 

de trabalho, mesmo quando possuem níveis de escolaridade equivalentes. Tendo em vista que 

os dados da pesquisa foram colhidos num contexto em que o país passava por avanços 

significativos em direção à equidade de gênero no âmbito do trabalho, a desigualdade que 

ainda se observava de modo contundente apontava para a necessidade de tornar tal 

movimento progressivo. Contudo, dados recentes têm apontado uma invertida significativa no 

que se refere ao progresso em direção à paridade de gênero. De acordo com o Fórum 

Econômico Mundial, o Brasil recuou da 71ª posição, em 2014, para a 95º em 2018 no seu 

Índice Global de Desigualdade de Gênero, num total de 149 países ranqueados por nível de 

equidade de gênero. O aumento da desigualdade salarial entre homens e mulheres é apontado 
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no relatório do Fórum como um dos principais fatores dessa queda36. Sem dúvidas, um 

cenário preocupante, pois o alargamento das disparidades de gênero agrava especialmente a 

situação das mulheres pobres, que já vivem de maneira mais dura os impactos dessas 

desigualdades.  

Em suma, vimos que as expectativas de ampliação da escolaridade dos jovens da 

pesquisa são afetadas por fatores sexuais, podendo estar ligadas a construções sociais de 

gênero.  Observamos também que as principais provas estruturais das mulheres estão no 

mercado de trabalho, onde ainda há muito por ser feito para que alcancem equidade de 

rendimentos, de condições de ingresso e permanência neste. Contudo, se as desigualdades de 

gênero as desfavorecem no mercado de trabalho, o mesmo não ocorre com a escola. Ainda 

quando pertencem ao grupo dos que acabaram por truncar na trajetória escolar, mulheres 

apresentam desempenho superior a rapazes, fruto de uma relação com o saber e com a 

instituição escolar mais positiva. Essa vantagem está ligada ao fato de que estas depositam 

mais na formação escolar as esperanças de alcançarem, no futuro, uma posição mais favorável 

na vida. Isso ajuda a compreender a maior ambição escolar das moças, já que desejam com 

mais intensidade ampliar a formação após o fim do Ensino Médio. Para elas, a escola é ainda 

mais posta a serviço dos projetos de vida. 

Quanto aos rapazes, ainda que enfrentem menos discriminação no mercado de trabalho 

quando comparado às moças37, há maior probabilidade de que seus percursos escolares sejam 

mais repletos de obstáculos estruturais. Uma relação mais conflituosa com a escolarização e 

com o saber está na gênese das menores expectativas em relação à ampliação da formação. 

Também é válido dizer que quando menores expectativas são depositadas na escola, menor 

mobilização, logo, menor desempenho.  

 

 

 

 

 

 
 

36 O índice calculado pelo Fórum Econômico Mundial contempla quatro diferentes categorias que representam as 
diferenças entre os gêneros: participação econômica, educação, participação política e saúde. 
 
37 Sabe-se que desigualdades raciais também estão presentes no mercado de trabalho e, quando consideradas, 
continuam a desfavorecer as mulheres. Há ausência dessa discussão no âmbito quantitativo de nosso trabalho 
pois nossos cruzamentos não apontaram correlação significativa entre  variáveis de cor/raça e variáveis de 
trajetória escolar, trabalho, local de moradia, etc. Nem mesmo a comparação de expectativas mostrou 
discrepâncias significativas entre brancos (as) e negros (as). 
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9. Conclusões da Unidade 

 

 

As expectativas de futuro dos jovens são construídas em meio a constrangimentos 

estruturais gerados socialmente. Esses constrangimentos são pensados aqui como provas 

existenciais já que afetam sobremaneira o modo como esses indivíduos se relacionam com a 

dimensão temporal. Projetar-se para o futuro é, pois, deliberar sobre opções, selecionando 

escolhas dentre as possibilidades disponíveis. Quando essas possibilidades são afetadas pela 

posição social do indivíduo, estamos diante de limites que incidem sobre as expectativas, 

impactando, por sua vez, as escolhas para o futuro. 

Dentre as provas que constrangem as expectativas apontadas nos dados quantitativos 

aqui analisados, a precariedade da inserção no mundo do trabalho, situação que afeta, em 

especial, sujeitos mais jovens, está entre elas. Enquanto o trabalho se afirma como um 

apoio importante na construção de expectativas de futuro, e, em última instância, como 

fundamental no processo de individuação desses sujeitos, a instabilidade encontrada no 

mundo do trabalho, que, como vimos, vive tendências atuais ao agravamento, é um dos 

principais obstáculos para que os jovens construam projetos de vida.   

A reprodução socioterritorial das desigualdades também pode ser pensada como uma das 

provas estruturais que os jovens enfrentam no momento se projetarem para o futuro. As 

expectativas sofrem impactos da organização socioterritorial da cidade, tanto no âmbito da 

segregação territorial como da segmentação residencial. Ainda que de modo sutil, morar em 

comunidade de favela prejudica mais moradores das zonas mais abastadas da cidade, onde o 

contraste sociocultural é mais evidente.  Contudo, a discrepância regional apresentou 

impactos ainda mais contundentes sobre as expectativas dos jovens, sendo os moradores de 

áreas periféricas os mais prejudicados.  

Por fim, as expectativas de ampliação da escolaridade dos jovens da pesquisa são afetadas 

por fatores sexuais, estando ligadas a construções sociais de gênero.  Enquanto as principais 

provas estruturais das mulheres estão no mercado de trabalho, onde ainda há muito por ser 

feito para que alcancem equidade em relação ao sexo oposto, o mesmo não ocorre com a 

escola. Mesmo pertencendo ao grupo dos que tiveram percursos escolares acidentados, as 

moças apresentam uma relação com o conhecimento (acadêmico) e com a instituição escolar 

mais satisfatória. Isso ocorre porque, via de regra, depositam mais na formação escolar as 

esperanças de melhorarem de vida. Quanto aos rapazes, via de regra, situações adversas 

vivenciadas no caminho da escolarização acabam por constituir obstáculos constrangedores 



109 
 

de suas expectativas. Por sua vez, expectativas baixas em relação aos ganhos futuros com a 

escolarização complicam ainda mais a relação com a instituição escolar.   

Sabemos que as desigualdades aqui apontadas são construídas histórica e socialmente, 

por isso, são obstáculos que precisam ser insistentemente enfrentados por todas as instâncias 

da sociedade brasileira. Contudo, destacamos o papel da esfera governamental no sentido de 

manter e construir políticas que promovam a equidade de acesso à escolarização, ao trabalho e 

aos bens públicos, de modo que, independente de suas posições sociais, os jovens estejam em 

condições equivalentes no momento de construírem suas apostas diante do futuro. 

 

¾ Por que as variáveis: “escolaridade materna” e “cor/raça” não entraram na 

discussão dos dados quantitativos da pesquisa? 

 

Ainda que a escolaridade da mãe seja um indicador clássico da sociologia, sendo 

frequentemente utilizado para mensurar o capital cultural detido pelas famílias, e que diversos 

estudos apontam a estreita correlação entre credenciais escolares maternas e a trajetória 

escolar e nas expectativas de futuro dos filhos (PRESTA e ALMEIDA, 2008; BARBOSA, 

2009; OLIVEIRA e SEIBEL, 2010), em nossos estudos essa variável não apresentou 

correlação (p>0,05) ao ser cruzada com variáveis de trajetória escolar (abandonos e 

reprovações). Nesses cruzamentos, utilizamos o teste Anova38, um procedimento estatístico 

utilizado para verificar se existe uma diferença significativa entre as médias e se os fatores 

exercem influência em alguma variável dependente.  O cruzamento da variável escolaridade 

materna com as múltiplas respostas referentes às expectativas de futuro dos jovens também 

não apresentou variações significativas, por isso não incluímos essa discussão neste trabalho.  

Outra variável que acabou por ficar de fora na discussão dos dados quantitativos foi 

cor/raça, pelo mesmo motivo. Utilizando o teste Qui-Quadrado a fim de medir a correlação 

entre variáveis categóricas, não encontramos significância (p>0,05) no cruzamento da 

variável cor/raça com dados de trajetória escolar (abandonos e repetências), de trabalho, 

tampouco de região ou tipo de moradia. Contudo, é lugar comum reconhecer que, 

especialmente em nosso país, aspectos relacionados a essa variável também constituem 

fatores cruciais na organização de desigualdades, principalmente daquelas observadas no 

 
38 O teste ANOVA (Analysis of variance) é um procedimento estatístico aplicado no cruzamento de dados 
numéricos com categóricos. O índice máximo permitido para considerar a correlação é de 0,05. Para o 
tratamento dos dados, utilizamos o software IBM SPSS (Statistical Package for the Social Sciences), um pacote 
estatístico desenvolvido para as ciências sociais. 
 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ci%C3%AAncias_sociais
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campo educacional (CARVALHO, 2013; ROSEMBERG e MADSEN, 2011; FERRARO, 

2009, 2010). Assim, incluímos essa discussão na próxima unidade, na qual analisamos dados 

qualitativos, lugar onde esse tema se mostrou relevante.  
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PARTE IV- DESAFIOS ESTRUTURAIS E EXPECTATIVAS DE FUTURO EM 
ESCALA INDIVIDUAL 

 

 

Até aqui temos buscado compreender quais as principais provas enfrentadas pelos 

jovens no momento de se projetarem para o futuro. Numa escala macro, pudemos mapear, em 

termos probabilísticos, as variáveis que interferem nas expectativas desses sujeitos. A partir 

de agora, na unidade que se segue, analisaremos como esses desafios são representados e 

vivenciados individualmente, afinal, sabemos que a maneira como os indivíduos interpretam 

as circunstâncias a sua volta interfere na forma como agem no mundo da vida. Para tanto, nos 

debruçaremos sobre as narrativas biográficas concedidas pelos 19 jovens entrevistados. Essa 

empreitada é parte de nosso esforço/tentativa de relacionar dialeticamente aspectos objetivos e 

subjetivos. Enquanto os dados quantitativos indicaram desafios vivenciados na trajetória, a 

análise das entrevistas tem a finalidade de dar certa visibilidade ao modo como esses desafios 

são representados e experimentados pelos jovens em seus percursos biográficos.   

No capítulo a seguir, retornando ao tema do trabalho, analisaremos quais os 

significados da relação entre inserção ocupacional, escolarização e projeto de futuro na vida 

desses sujeitos. No capítulos seguinte, a fim de aprofundaremos a investigação a respeito da 

associação entre território de moradia (região e tipo de habitação) e os desafios estruturais que 

afetam as expectativas dos jovens, analisaremos o modo como a questão é representada nos 

discursos, somando aos desafios socioterritoriais questões raciais que espontaneamente 

surgiram correlacionadas nos depoimentos. Na sequência, nos debruçaremos sobre as 

projeções que os jovens explicitaram nas narrativas, em especial, interessamo-nos por suas 

expectativas e projetos de formação, bem como por investigar o papel que a instituição 

escolar tem representado na elaboração e realização desses projetos. 
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10. Trabalho, escola e futuro: uma relação simbiótica  

 

Quando se analisa a juventude à luz de seu processo de transição para a vida adulta, o 

trabalho assume centralidade, sendo, como já vimos, uma das dimensões primordiais no 

transcurso de autonomização desses sujeitos. A possibilidade de gerar renda para a 

sobrevivência/independência passa a ser uma condição necessária nessa transição, o que 

significa, principalmente para homens, a entrada no mercado de trabalho.  Além da transição 

para o trabalho, outras dimensões assumem também eixos centrais nesse processo de 

transição. Eventos como a saída da escola, a nupcialidade, a saída da casa dos pais ou de 

origem e a maternidade são considerados outros marcos institucionais importantes na inserção 

dos jovens no mundo adulto (VENTURINI  e TORINI, 2014).  

É consenso, contudo, que esses eventos (laborais, educacionais e demográficos) não 

acontecem necessariamente numa sequência específica, cuja ordem possa ser predeterminada. 

Ao contrário, as trajetórias juvenis na atualidade são mais plurais e heterogêneas, 

caracterizadas pela riqueza de experiências nelas envolvidas: estudam e trabalham ao mesmo 

tempo, saem da escola podendo mais tarde retornar, começam o primeiro emprego e retornam 

à escola, coabitam com o cônjuge e permanecem na casa paterna, saem desta e permanecem 

na escola, entre outros enlaces possíveis (PAIS, 2005; CAMARANO, 2006).  

Já foi posto também que o modo como transcorrem tais acontecimentos determina, por 

sua vez, a estrutura de oportunidades educacionais, ocupacionais e as chances de mobilidade 

social que se apresentarão aos jovens, tendo consequências importantes para suas posições 

sociais na vida adulta (CARDOSO, 2013; OLIVEIRA, 2017; GUIMARÃES, 2018). Os 

caminhos tomados nesse percurso, muitos dos quais frutos de escolhas feitas sob 

determinados constrangimentos, incidem sobre as chances de construir uma carreira 

profissional que os possibilite superar a condição de pobreza vivenciada em seus contextos de 

origem.  

Até aqui, vimos mapeando alguns aspectos dos contextos estruturais e conjunturais 

que os jovens desta pesquisa vinham experimentando em seus processos de transição à vida 

adulta. Na ocasião das entrevistas, como veremos a diante, boa parte já havia completado esse 

processo, outros estavam a caminho. Do ponto de vista subjetivo, cada um o vivenciava à sua 

maneira, com base nos estoques de experiências acumulados ao longo de seus percursos de 

vida. No que se refere ao âmbito da transição para o trabalho, a posição social, que por sua 

vez interfere na estrutura de oportunidades disponíveis, confere aspectos comuns aos 

percursos, como veremos a seguir. Assim, antes de nos atermos às subjetividades dos 
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entrevistados, atentemos também para alguns aspectos objetivos contidos em seus 

depoimentos. 

 
10.1. Transições para/pelo trabalho  

 

Semelhante ao que ocorre nos dados quantitativos gerais da pesquisa JFS, o grupo de 

entrevistados também é composto majoritariamente por jovens trabalhadores.  Entre os 19 

entrevistados, 15 estavam trabalhando no momento em que deram seus depoimentos. Apenas 

4 disseram não trabalhar fora, sendo que todas são mulheres e residentes na companhia dos 

pais ou familiares. Duas já haviam trabalhado e procuravam emprego, outras duas nunca 

tinham experimentado o trabalho fora de casa e gozavam de um período de moratória 

concedido pela família para que concluíssem a educação básica. 

Para facilitar a análise, construímos uma tabela, disposta abaixo, contendo 

informações sobre a idade e o motivo de entrada dos jovens da pesquisa no mercado de 

trabalho, bem como as ocupações iniciais e as atividades desempenhadas na ocasião das 

entrevistas.  
 

Quadro 8- Ingresso no mercado de trabalho e ocupações atuais (%) 

ENTREVISTADO/A IDADE DE 
INSERÇÃO NO 
TRABALHO 

MOTIVO DA 
INSERÇÃO 

OCUPAÇÕES 
INICIAIS 

TRABALHO ATUAL 

Alex (24) 12 anos Busca de 
autonomia para o 
consumo 

Pedreiro e Camelô Pedreiro 

Clara (29) 6 anos Ajudar à família Agricultora, 
doméstica 

Funcionária de Padaria 

Daniel (23) 17 anos Sustentar o filho Motoboy Despachante de cargas 
em empresa 

Gabi (20 ) Nunca trabalhou - - - 
Helena (20) 14 anos Busca de 

autonomia para o 
consumo 

Panfletista Feirante 

Iago 21) *Durante a 
adolescência 

Ajudar a família Vendedor em 
barraca de praia 

Promotor de vendas em 
supermercado 

João (27) 9 anos Ajudar a família Fretista em 
supermercado 

Balconista de loja 

José Germano (27) 6 anos Ajudar a familia Agricultor Meio-oficial de 
eletricista em 
construção civil 

Jorge(20) *Durante a 
adolescência 

*Não informou Prestação de 
pequenos serviços 
para conhecidos 

Estagiário de nível 
técnico em segurança 
no trabalho em empresa 

Josivaldo (26 ) 13 anos Busca de 
autonomia para o 
consumo 

Camelô Soldado/military 

Leandro (21) 16 anos Busca de Garçom Garçom e funcionário 
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autonomia para o 
consumo 

de oficina mecânica 

Lucas (22) *Durante a 
adolescência 

Ocupar o tempo 
após abandono do 
EM 

Ajudante de 
garçom 

Ajudante de Garçom 

Mariana (22)  14 anos Busca de 
independência em 
relação a família 

Atendente em 
barraca de 
cachorro quente 

Assistente 
administrative 

Marcelo (28) 12 anos Ajudar a família Pedreiro e 
Copeiro 

Agente de preparo de 
alimentos(“merendeiro” 
de escola) 

Paulo (24) 16 anos Busca de 
autonomia para o 
consumo 

Auxiliar de 
escritório 

Representante 
comercial, auxiliar de 
escritório e dono de 
lanchonete. 

Rafael (29) 12 anos Busca de 
autonomia para o 
consumo 

Pedreiro Pedreiro e Porteiro 

Taís (23) *Durante a 
adolescência 

*Não informou Atendente de Mc 
Donalds 

À procura de emprego 

Tayana (22) *Não informou *Não informou Vendedora de 
planos de 
telefonia 

À procura de emprego 

Talita (19) Nunca trabalhou - - - 
 
Fonte: Banco de dados qualitativos da Pesquisa Jovens Fora de Série. Elaboração própria. 
*Quatro jovens não precisaram a idade de ingresso no mercado de trabalho, apenas revelaram em que período da 
vida se encontravam. Duas jovens não deram informações sobre seus motivos de ingresso. 
 
 

Como podemos observar, a maioria dos investigados iniciou no trabalho durante a 

adolescência, entre 12 e 17 anos. Contudo, três jovens começaram a trabalhar ainda na 

infância, entre 6 e 9 anos de idade. Para estes, o vínculo entre a inserção ocupacional e o 

início do processo de passagem à vida adulta pode até ser questionado. Percebe-se ainda que o 

início da atividade produtiva ocorreu na informalidade e em ocupações que exigiam pouca ou 

nenhuma escolaridade. Nota-se também que, na ocasião da entrevista, a maioria continuava a 

exercer atividades iguais ou próximas às que desempenhava quando iniciou a vida produtiva. 

Com exceção apenas de Mariana, cuja biografia analisaremos mais tarde, não há indícios de 

mobilidade de status ocupacional nos percursos desses jovens. Esta situação está associada às 

baixas credenciais escolares desses sujeitos. 

Um estudo de Garcia (2017), baseado em dados colhidos em 2013 apontou a forte 

associação entre mobilidade educacional e mobilidade ocupacional dos jovens. Ainda que 

tenha apontado a persistência da influência do status ocupacional dos pais na posição dos 

filhos no mercado de trabalho, revelou também que, de modo geral, durante a década de 2000, 

os jovens que alcançaram maiores níveis de escolaridade que seus pais, também tiveram 

maior probabilidade de alcançar trabalhos mais qualificados que os mesmo. Mesmo que a 

escolaridade não fosse fator suficiente para garantir a mudança no status ocupacional, 
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permanecia como condição necessária para que os jovens fizessem a passagem de um 

emprego de baixa qualificação para um de melhor qualificação.  

O estudo de Cardoso (2008) também nos ajuda a aprofundar as análises sobre a 

relação entre escola e trabalho. Usando dados de censos nacionais de 1970 a 2000, o autor 

identificou diferentes modelos de transição entre escola e trabalho no país.  Até a década de 

1990, havia uma relação chiástica cruzada entre esses dois universos. Apenas filhos das 

classes médias permaneciam na escola, postergando a entrada no mercado de trabalho, 

enquanto os filhos das classes populares deixavam cedo a escola, indo inserir-se no mercado 

de trabalho ou, no caso das mulheres, se dedicar à vida doméstica. A escola como formadora 

para o trabalho era desnecessária ou acessória para estes.  

Contudo, fazendo a transição para o trabalho com baixas credenciais escolares, a 

tendência era que essas pessoas que deixaram a escola cedo mantivessem as mesmas relações 

de trabalho que conseguiram na primeira inserção ocupacional. Isso significava a 

impossibilidade (em termos probabilísticos) de mobilidade de status ocupacional. A partir de 

1990, entretanto, com o aumento das oportunidades educacionais no país, a escola adquiriu 

cada vez mais centralidade nas chances de inserção dos jovens, tendo como efeito o aumento 

da postergação da iniciação ocupacional também nas classes populares. A entrada no mercado 

de trabalho mediada pela escolarização passou então a representar para estes alguma 

oportunidade de ascensão ocupacional.  

O autor aponta ainda uma sobreposição entre esses dois modelos de transição escola-

trabalho atualmente, e é este fato que nos ajuda a refletir sobre nossos dados.   Os jovens 

investigados nessa pesquisa são aqueles que se inseriram cedo no mercado de trabalho, muitos 

dos quais sem a mediação da escola, e isso significou a manutenção de baixos status 

ocupacionais. Ainda que, nos termos aqui já expostos, possamos considerar que boa parte 

deles já tivesse completado seu processo de transição para a vida adulta, o retorno aos bancos 

escolares relaciona-se, para boa parte, ao interesse em recuperar essa possibilidade de 

construção de carreiras profissionais. E neste sentido, a conclusão do Ensino Médio tem papel 

importante, pois constitui uma ponte necessária, ainda que não suficiente, para atravessar essa 

linha que os mantinha a trabalhos pouco qualificados.  

 

10.2. Os sentidos da inserção ocupacional e suas relações com a escolarização 

 

Investigando os significados que a entrada no mundo do trabalho representam na vida 

dos jovens da pesquisa, vimos que cinco entre os dezenove ressaltaram a dimensão da 
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necessidade como fator que condicionou a inserção ocupacional precoce. Fazem parte desse 

grupo todos os que começaram a trabalhar na infância para “ajudar a famílias no sustendo da 

casa”, o que não deixou ilesa suas trajetórias escolares.  

Esse é o caso de José Germano um jovem natural do Ceará que, na ocasião da 

entrevista, tinha 27 anos e morava há cinco no Rio de Janeiro com esposa e filho pequeno e 

trabalhava na construção civil como auxiliar de eletricista. É o quinto de uma família de dez 

filhos, criados no interior do Ceará pela mãe, dona de casa, e pelo pai, agricultor. Conta que 

teve uma infância “muito difícil”, sendo comum “ver os irmãos pedindo algo de comer e a 

mãe não ter pra dar”. Aos seis anos de idade começou a trabalhar na roça juntamente com o 

pai e demais irmãos para ajudar no sustento da família, que constantemente precisava mudar 

de local de moradia, já que “morava de favor” e não tinha condições financeiras de pagar 

aluguel. O jovem contou que, por conta disto, a família vivia um constante movimento 

pendular entre a área rural e a cidade, intermitência esta que se traduziria também em quebra 

da linearidade da trajetória escolar: 

 
Eu concluí a alfabetização no primeiro ano letivo. Daí, quando estava no segundo ano, 
nós mudamos de endereço, de um lugar pra outro, tive que abandonar. Daí já perdi um 
ano, e assim sucessivamente fui perdendo anos de estudos até eu conseguir concluir a 
5ª série. Passava um ano, concluía, no próximo tinha que se mudar de lugar, tinha que 
abandonar os estudos por ser distante. Mas os anos que eu consegui terminar, concluir, 
nunca fui reprovado. Então, forma bastante anos que deixei de estudar. (JOSÉ 
GERMANO, 2015) 
 
 

Contudo, Germano fez questão de ressaltar que sempre foi “muito interessado” pela 

escola e que “gosta de estudar”. Nas poucas vezes em que conseguiu cursar uma série 

completa, nunca teria reprovado. Em 2005, em busca de novas oportunidades de emprego, 

Germano veio para o Rio de Janeiro, ocasião em que também conseguiu retornar à escola e 

concluir, aos 25 anos, o Ensino Fundamental na EJA. Já em vias de concluir o Ensino Médio, 

Germano credita ao fato de “gostar dos estudos”, e ao desejo de “ser alguém na vida” o 

motivo do retorno à escola. Em todo o depoimento do jovem, observa-se a forte presença 

simbólica da figura da mãe, cujos incentivos parecem estar na origem da formação de uma 

mentalidade que valoriza a educação. Dentro de casa, Germano tinha como referência 

diferentes visões acerca da importância da escolarização: para a mãe que queria que os filhos 

estudassem, a escola seria o veículo que os levaria a uma situação mais favorável na vida; já 

para o pai, o trabalho vinha em primeiro lugar, dada a necessidade de sobrevivência da 

família, postura que Germano demonstra compreender.  
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Minha mãe sempre…(emociona-se) acabavam brigando bastante, porque minha mãe 
queria que a gente estudasse e meu pai queria que nós trabalhássemos. Por um lado, os 
dois tinham razão. Não tinha ninguém errado. Porque eu entendo, assim, da maneira 
que minha mãe quer meu melhor, quer que eu seja alguém na vida, porque hoje em 
dia, pra você ser alguém, você tem que ter estudo, principalmente. E já o meu pai, 
necessitava de ajuda pra cuidar dos outros meus irmãos, porque só ele não dava conta. 
Então, tinha a obrigação de ajudar (JOSÉ GERMANO, 2015).  
 
 

Se os incentivos da mãe quanto ao valor da educação não bastaram para evitar que o 

filho abandonasse a escola, dada as já citadas situações limites em que a família vivia, o 

retorno a ela relaciona-se a um antigo desejo de atender às expectativas da mãe quanto a sua 

escolarização. Perguntado sobre o que lhe puxava para dentro da escola, a figura materna 

aparece como motivador do projeto de prosseguir a formação:  

 

Pra minha mãe, acho que é o ponto principal que ela sempre falava e ainda fala que a 
única coisa de boa que ela vai deixar pra gente quando partir vai ser o estudo. Ela 
queria muito ver os seus filhos com estudo, com uma faculdade, com ótimos 
ensinamentos (JOSÉ GERMANO, 2014). 
 
 

Outro caso de inserção no trabalho já na infância tendo como motivo a dimensão da 

necessidade é o de Clara, uma jovem de 29 anos de idade, também migrante nordestina, que 

há quatro anos viera para o Rio de Janeiro em busca de emprego. Sem qualquer parente por 

perto, residia sozinha em uma casa alugada numa comunidade no Rio de Janeiro. Trabalhava 

em uma padaria e cursava o Ensino Médio na EJA à noite. A jovem conta que foi criada pela 

mãe e pelo padrasto, sendo ela a segunda em uma família de oito filhos vivos. Desde muito 

pequena começou a trabalhar na roça com o padrasto e a irmã mais velha para ajudar no 

sustento da família, situação que, juntamente com a dificuldade de acesso à escola em seu 

bairro, teria contribuído para o abandono escolar: 

 
Eram todos pequenos (irmãos), e eu tinha que trabalhar com a minha irmã para dar um 
suporte melhor pros irmãos da gente. A gente trabalhava na roça, eu tinha que colher 
feijão, plantar milho, e eu era criança. E a gente, como não tinha casa, ia morar no 
mato, em fazenda, não tinha colégio perto. E eu, como trabalhava em roça, já chegava 
morta em casa. Aí, dei uma parada.  
(...)  
Porque não é fácil você querer uma coisa e...aí você vê a sua mãe se matando, 
trabalhando pra criar teus irmãos, aí você vai ajudar. (...) Eu não tive infância, eu não 
tive adolescência, eu não tive nada. Foi do berço pro trabalho. (CLARA, 2014) 
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O depoimento de Marcelo, um jovem de 28 anos de idade, também apontou o mesmo 

motivo para a inserção precoce no mundo do trabalho. Marcelo cresceu em uma comunidade 

de favela no Rio de Janeiro na companhia de pai, mãe e mais oito irmãos. Contou que também 

teve uma infância muito pobre, tendo ingressado na escola somente aos oito anos de idade, 

mas abandonado a mesma logo que aprendeu a ler. Isto teria ocorrido na ocasião em que a 

família se mudara para outro bairro, deixando o colégio em que estudava muito distante. 

Marcelo passa então a trabalhar, ainda menino, ajudando o pai como pedreiro e copeiro para 

ajudar no sustento da família que, segundo ele, “passava muitas necessidades”. 

 

Você ver a sua casa faltando as coisas, não tendo coisas pra comer...você querer ter e 
não poder...então eu acho que nem foi meu pai que me obrigou a fazer isso. Um 
brinquedo é mole você tapear uma criança...comida não. A fome é uma coisa muito 
dura. (...) Tive que trabalhar com meu pai de pedreiro até meus 21 anos (MARCELO, 
2014). 
 

Na ocasião da entrevista, Marcelo trabalhava com carteira assinada na função de 

agente de preparo de alimentos (“merendeiro”) em uma escola pública. Morava com a 

companheira e três filhos em uma casa cedida, situada numa comunidade da Zona Oeste da 

cidade. Retornara à escola aos 21 anos, concluindo o Ensino Fundamental na EJA aos 23 

anos. Na ocasião, acabara de retornar novamente aos bancos escolares para concluir o Ensino 

Médio e já planejava fazer o Enem. A EJA representava para ele uma segunda chance de fazer 

o que não conseguiu realizar na infância e adolescência: qualificar-se para alcançar o sonho 

de conseguir uma posição melhor no mercado de trabalho. 

Vemos que, para esses jovens, o abandono escolar e a inserção laboral ainda na 

infância ligam-se a situações decorrentes da precariedade econômica de suas famílias, bem 

como da dificuldade de acesso à escola. Contudo, a dimensão da “necessidade” não foi o fator 

mais apontado pelos entrevistados para o começo da vida produtiva, tampouco para o 

abandono escolar.  Para a maioria, a iniciação ocupacional ligava-se ao desejo de obter certa 

autonomia em relação à família, situação ocorrida durante a adolescência em todos os casos.  

Especialmente nessas situações, os jovens ressaltam o valor positivo do trabalho em seus 

percursos. Um dos aspectos dessa valorização está ligado à busca de autonomia para assumir 

as decisões sobre suas vidas, principalmente sobre o consumo. Isso se dá concomitante à 

conquista de liberdade para circular de modo mais independente, o que é expresso como uma 

experiência positiva marcante.  

Este é o caso de Helena, uma jovem de 20 anos de idade que, na ocasião da entrevista, 

morava sozinha, trabalhava como feirante e cursava o Ensino Médio na EJA. Sua inserção no 
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trabalho se deu por volta de 14 anos de idade, quando ainda cursava o Ensino Fundamental. 

Falando a respeito, Helena demonstra um significado favorável atribuído a essa experiência: 

 
Era entregar panfleto pra uma mobiliária no sinal. A gente ia pra um monte de lugar, 
nossa! Eu conheci muito lugar nessa época. Porque eu só ficava aqui, aí eu fui pra 
Niterói, eu fui pra Zona Sul, eu fui pra Campo Grande. Aí eu achava aquilo tudo muito 
legal, né. Nossa! Tô saindo de casa! Era pra entregar panfleto, mas tudo bem. Aí foi 
muito bom pra mim assim,  eu  comecei  a  ficar  independente,  comecei  a  me  
sentir...  dá autoestima sabe, você poder comprar as suas coisas(...) Depois, também 
assim, eu não dava dinheiro pra minha mãe que ela não aceitava, mas já era menos 
alguma coisa né, eu comprando a minha roupa, dá pra comprar mais pro meu outro 
irmão... Foi legal, muito bom pra mim, não me arrependo mesmo, mesmo, mesmo 
(HELENA, 2014). 
 

Filha de pai também feirante e mãe auxiliar de serviços gerais, a jovem afirmou que 

seu abandono escolar se deu em virtude de conflitos familiares, que teriam desanimado sua 

frequência à mesma, motivando-a a dedicar-se, naquele momento, apenas ao trabalho para 

prover sua independência. Esta dimensão é bem conhecida na literatura, que aponta o quanto 

a inserção no trabalho constitui um importante vetor do processo de autonomização de status 

frente à família, sendo um dos pilares do movimento de iniciação no mundo adulto para 

jovens de camadas populares de ambos os sexos, mas principalmente para rapazes 

(CAMARANO, 2006; CARDOSO, 2008; GUIMARÃES, 2018). Dentre outros, os 

depoimentos de Paulo e Alex sinalizam nesta mesma direção, apontando o quanto começar a 

trabalhar significou mais independência, favorecendo o consumo e a livre circulação:  

 

Ah, na época,  você  com  16  anos  começar  a  ganhar  um  salário mínimo...era 
gostoso. Eu começando a sair, começando a ver mais a vida...era uma coisa assim... 
mais minha. E foi gostoso, foi gratificante. Basicamente, na época, eu não sentia o 
peso, o quão pouco eu ganhava. Porque, até então, pra quem não ganhava nada, foi 
uma experiência gostosa (PAULO, 2014). 
 
Desde sempre trabalhando, você já tem uma certa independência, a sua vontade de ter, 
vamos dizer assim, o seu. É uma forma de refúgio também você ter, tipo: “pô, 
caramba, comprei uma camisa pra mim!”. Às vezes pode até ser pouco para muitos, 
mas pra mim, caraca, era uma conquista enorme! (ALEX, 2014). 

 
Estes jovens contaram ainda que seus abandonos à escola não tiveram relações com o 

início no trabalho. O primeiro apontou como motivo a “perda de interesse” pelos estudos no 

início da adolescência, momento em que o uso da internet se tornou mais atraente, tomando 

boa parte de seu tempo. Assim, 13 anos de idade, Paulo decide abandonar a escola pela 

primeira vez ainda no Ensino Fundamental.  Já Alex atribuiu o abandono a conflitos 

familiares que o levavam a fugir de casa periodicamente. Quando isso acontecia, abandonava 
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também a escola. Para ambos, o trabalho apresentou-se naquele momento como forma de 

alcançar certa independência e ocupar o tempo após a saída da escola. 

Os depoimentos dos jovens da pesquisa expressam também representações do trabalho 

carregadas de valor moral. Apresentar-se como alguém predisposto ao trabalho, ou seja, 

alguém que “gosta de trabalhar” qualifica a autoimagem, trazendo para si atributos de respeito 

e dignidade: 

 
O que eu gosto na minha mãe é que ela é uma pessoa muito séria, ela trabalha, sempre 
trabalhou. De qualquer forma que ela podia trabalhar... Minha mãe já vendeu 
cafezinho, minha mãe já foi auxiliar de serviços gerais, sempre trabalhou, sempre 
sustentou a gente, nunca pediu nada pra ninguém. Isso é muito legal dela (Helena, 
2014). 
Eu trabalhei em comércio, desde garoto já entreguei água, entreguei compra, já capinei 
muito quintal, trabalhei em oficina de carro, tive vários trabalhos,  tudo  que  aparecia  
eu  fazia  para  ganhar  dinheiro.  Nunca esquentei a cabeça com isso, sempre gostei de 
trabalhar (JORGE, 2014). 
 
Se você não tem trabalho em sua localidade de moradia, você é vagabundo.  
Felizmente eu estou trabalhando (...).  Se tu  passa  a  ser desempregado,  tu  não  tem  
nada,  tu  passa  a  ser  mal  visto: “ah, tá desempregado, tu é vagabundo, tu não quer 
nada”. Se tu tem trabalho: “ah, o cara é marmiteiro”. Onde tu chegar tu impõe 
respeito” (JOÃO, 2015). 

 

Entretanto os jovens não escondem as dificuldades de ingressar no mercado de 

trabalho possuindo baixas credenciais escolares. Isto faz com que as oportunidades se 

escasseiem e o ingresso se faça de modo precário, contando apenas com a criatividade ou com 

a sorte. Dentre as afirmativas nesse sentido, trazemos a de Daniel, um jovem de 23 anos que, 

aos 16, decidiu abandonar a escola e começar a trabalhar quando recebeu a notícia da 

gravidez de sua namorada. A decisão foi apontada como uma consequência “natural”, ligada à 

obrigação de tornar-se “responsável” diante da paternidade. Assim, a passagem da escola para 

o trabalho demarcaria para ele a inserção na vida adulta. Orientado e apoiado por sua mãe, 

Daniel passa a procurar um trabalho e constitui família em seguida. Para o jovem que nunca 

havia trabalhado até então, significou ingressar precariamente no mercado de trabalho, dadas 

as baixas credenciais escolares. 

 
Aí eu tive que contar pra minha mãe (...). Ela falou: “Agora tu vai ter que se virar. Eu 
não vou te crucificar, mas você vai ter que trabalhar”. Aí, ela se mudou, deixou uma 
parte da casa pra mim. Comprou uma casa no mesmo lugar, mas um pouco mais 
distante. E ela deixou a casa lá pra mim. Aí eu fui me virando. Falei: pô, vou trabalhar 
de quê? Não sei fazer nada, mas sei andar de moto”. Aí pedi um empréstimo à minha 
irmã que me emprestou mil reais. Aí fui trabalhar na pizzaria. A partir daí, da pizzaria, 
fui ganhando dinheiro e fui me ajeitando. Aí tô aí (DANIEL, 2014). 
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O trabalho também foi representado em todos os depoimentos como espaço de 

sociabilidade e aquisição de novos conhecimentos.  Um alargador de estoques de 

conhecimentos e campos de possibilidades, já que proporcionou a obtenção de novas 

experiências por meio da ampliação dos espaços circulação. Alex, por exemplo, citou o 

trabalho como auxiliar de serviços gerais no teatro como um marco no acesso a uma cultura 

mais prestigiada e, consequentemente, na aquisição de novas disposições culturais. Ao acessar 

um espaço de frequência não habitual dos sujeitos pertencentes a sua posição social, seja pelas 

restrições econômicas ou simbólicas, Alex diz descobrir um “mundo” onde se reproduz uma 

cultura de maior prestígio, antes desconhecido. Observando o ambiente e as ações dos 

indivíduos pertencentes àquele espaço, o jovem começa a se apropriar de códigos mais 

valorizados culturalmente, adquirindo elementos que o permitem mais autonomia em relação 

a seu grupo social: 

 
Comecei a trabalhar na reforma do teatro. Aí acabou a reforma, eu fui trabalhar na 
limpeza. Aí, da limpeza eu já fui trabalhar com a Orquestra Sinfônica. E você vai 
vendo a diferença de um pro outro, tipo: tava na obra, caramba! Agora tô trabalhando 
na orquestra sinfônica! Eu tô vendo como é feito os ensaios e tudo mais, o teórico, 
estudando a partitura, depois  a  prática!  (...)Você  pensa:  caramba,  essa  é  uma  
coisa  que antigamente eu considerava chata porque eu não conhecia. Que mais tem de 
legal que eu não conheço, devido a eu ter uma visão limitada? Você começa a se 
questionar em muitas coisas: “Pô, não preciso fazer isso porque eles estão fazendo” 
(ALEX, 2014). 
 

Os depoimentos apontam também o quanto experiências vivenciadas no trabalho 

trazem a escolarização novamente para a zona de interesse, assumindo uma relevância mais 

imediata já que torna-se substância imprescindível de suas aspirações de futuro. Projetos de 

conquistar um emprego melhor, de obter promoção no trabalho, de aprender a “falar bem” 

enfim, de “ser alguém na vida”, move o retorno aos bancos escolares: 

 
Isso que me ajudou também a querer estudar, a querer ser alguém. Porque eu pensava: 
Não, eu também não quero ficar entregando panfleto a minha vida toda, então eu vou 
estudar. Aí, foi isso, muito bom pra mim! Não me arrependo (HELENA, 2014). 
 
Hoje em dia eu agradeço a uma pessoa lá do meu serviço que se chama Carla. Ela 
dizia: “Se vocês quer ser promovido, vocês têm que estudar. Tem que terminar o 
estudo de vocês. Ou vocês querem ficar Boy pra vida inteira, só andando na rua 
entregando papel? Aí foi onde eu voltei a estudar. Dei meu tudo, me desempenhei.   
Fui chamado pra trabalhar interno, procurei escola que nem um doido (...). Aí eu falei: 
vou fazer um esforço. Eu quero crescer, não quero ficar entregando papel a vida toda 
(DANIEL, 2014). 
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Desde o dia que eu fui fazer entrevista, que eu botei lá que eu tinha a 7ª série, aquilo 
me machucou. Eu vi que os outros conseguiram e eu não, aquilo me doeu (...). Quanto 
mais tu estuda, pode alcançar uma coisa melhor. Não adianta, quando tu não estuda, 
como é que vai trabalhar, como é que vai ter uma coisa melhor? Como é que tu vai ter 
um bom emprego pra ganhar um bom dinheiro se tu não estuda? (CLARA, 2014). 

 

Se os depoimentos ressaltam o lado positivo do trabalho na reconstrução de suas 

aspirações de futuro, também não escondem o lado duro de trabalhar e estudar. Dentre os 19 

entrevistados, sete afirmaram que o abandono veio em decorrência das dificuldades em 

conciliar trabalho com estudo, situação comumente atribuída a uma falha pessoal, como se vê 

implícita em frases do tipo: “eu não consegui conciliar”. Entretanto, os jovens 

majoritariamente representam essa concomitância como algo favorável em suas vidas, 

evitando-se a ideia de que é o trabalho em si que atrapalha nos estudos: 

 
Eu acho que a maior dificuldade não é o trabalho, a maior dificuldade é o cansaço 
(JORGE, 2014). 
 
Já fiz tanta loucura de trabalhar e estudar...já fiz dever de casa no trânsito, as palavras 
tudo tremido, assim (risos). O ônibus andava e você...ôpa! Mas foi bom. Já li muito no 
ônibus. Nossa, estudei muito em ônibus, metrô...uma loucura! (...) A única coisa que 
me arrependo é de ter deixado a escola todos esses anos. Mas de trabalhar, não me 
arrependo (HELENA, 2014). 
 
Você tem que fazer um pouco de tudo, de dia eu sou mecânico, mais a tarde sou 
estudante, mais tarde ainda eu sou garçom, e dependendo, mais tarde ainda eu vou ser 
barman em alguma festa. Você tem que adaptar e às vezes até dormir pouco… e é bom 
que você aprende a dar valor. Hoje eu vejo como é bom dar valor as oportunidades,  
nada  vem  fácil (LEANDRO, 2014). 
 

Para os jovens da pesquisa, conciliar trabalho e estudo é tão necessário quanto 

desejável, uma vez que ambos cooperam na construção de seus projetos de vida: 

Um faz crescer o outro: o trabalho faz crescer o estudo e o estudo faz crescer o 
trabalho...a gente depende dos dois (JOÃO, 2015). 
 
Se você não tem trabalho, não tem estudo. Sem estudo não tem melhora (...) Uma 
coisa sem a outra não existe. Se você não tem apoio de ninguém, você  é  seu  próprio  
provedor.  Então  é  uma  dificuldade  que  se  faz necessária (ALEX, 2015). 
 
Meu trabalho garante o meu hoje, meu estudo garante o futuro” (PAULO, 2015). 
 
Vou depender tanto da escola quanto do trabalho. O trabalho por agora, a escola pro 
futuro (LUCAS, 2014). 
 

O trabalho foi unanimemente apontado como alargador dos campos de possibilidades 

para a ampliação dos horizontes de futuro, o que acabou por atribuir novos sentidos à 

presença na escola. Muitos revelaram o quanto experiências adquiridas nas relações de 
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trabalho colaboram para lhes assegurar a importância da ampliação das credenciais escolares 

para a ascensão econômica e social. 

Contudo, estamos nitidamente diante de uma ambivalência no que se refere à 

conciliação entre trabalho e escola, já que, ao mesmo tempo em que valorizam essa 

concomitância, muitos apontam o trabalho como fator relevante no abandono escolar. As 

dificuldades em desempenar a função dupla de estudante-trabalhador, apesar de atribuídas por 

eles às próprias incapacidades, devem ser pensadas sob outro ângulo, considerando-se os 

entraves fornecidos tanto pela instituição escolar quanto pelo mundo do trabalho para que tal 

conciliação se torne mais fácil.  

No âmbito do trabalho formal, por exemplo, a ausência no país de dispositivos legais 

de proteção ao trabalhador-estudante maior de 18 anos39, por exemplo, fornecendo-lhe, 

horário ajustado a fim de facilitar sua frequência à escola minimizaria as dificuldades sentidas 

por muitos estudantes da EJA. É o caso de Iago (2014), que abandonou à escola no Ensino 

Médio quando, ao começar a trabalhar em uma rede de supermercados, passou a ser 

constrangido por seu superior ao solicitar ser dispensado mais cedo para ir à aula: 
Meu encarregado ficava implicando porque eu saía mais cedo, falava que ia me 
mandar embora (...).  Saía, [do supermercado] demorava muito tempo pra chegar, por 
causa do trânsito. Chegava muito atrasado. Aí eu falei: vou parar de estudar. 
 

O que tange à escola, apesar de boa parte ter enfatizado a compreensão e complacência 

da mesma com os atrasos em função do trabalho, ficou visível nos depoimentos a ideia de que 

o ambiente escolar não produzia uma convergência entre trabalho e estudo. Isso ocorria no 

momento em que deixava de converter seus conhecimentos de trabalho em conhecimentos 

acadêmicos: 

 
Não há espaço pra você dividir o seu conhecimento. A escola te impõe aquele modo 
de ensino e pronto. Não tem como você tá divulgando o que você sabe, o seu 
conhecimento, o seu saber de trabalho com o saber dos outros colegas. Nunca na 
escola você tem um momento pra você dividir o conhecimento. Você só tem que 
absorver aquele conhecimento que ele tá passando, da forma que ele tá passando, 
ponto. Você não tem como tá aprendendo com o próximo e também passando o seu 
conhecimento para o próximo. Você não tem um incentivo da escola pra dividir as 
suas experiências e assim aprender com as experiências dos outros (ALEX, 2015). 
 

 
39 Quanto ao trabalhador-estudante, a CLT assegura que os horários e locais devem assegurar a frequência à 
escola, contudo isso refere-se apenas a trabalhadores com idades entre 14 e 18 anos, conforme disposto no 
Artigo 402. Passando desta faixa etária, a flexibilização para estudar fica a critério apenas da negociação entre 
patrões e empregados, o que representa entrave para muitos estudantes da Eja. Aos demais trabalhadores, a CLT 
apenas prevê, em seu artigo 136, o direito de fazer convergir férias de trabalho com férias escolares. Conferir: 
<https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/535468/clt_e_normas_correlatas_1ed.pdf> 
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Sou eletricista. Até o eletricista tem que gostar de cálculo. Eu não cheguei a 
compartilhar em nenhum momento com professores. (JOSÉ GERMANO, 2015) 
 
Acho que isso seria bem legal se tivesse uma aula assim, dos professores: ah, vai ter 
uma aula aqui, cada um fala o que faz, o que sabe fazer, ensinando. Escreve uma 
redação do que você faz. Seria interessante (...)  Depois que eu comecei a trabalhar de 
administração, eu aprendi muito a diminuir custos. Então eu aprendi muito a 
economizar tempo, a economizar dinheiro, a economizar tudo para a gente cobrar mais 
barato do cliente. Eu aprendi bastante e acho que eu podia passar também muito 
(MARIANA, 2015). 

 

Tornar a escola mais atraente ao aluno trabalhador e o trabalho mais flexível ao 

trabalhador-estudante talvez seja um dos caminhos possíveis na busca por superar a citada 

ambivalência presente nos depoimentos.  Como vimos, para estes jovens, trabalho e escola 

não são projetos que se excluem, mas, assim como já foi observado por Sposito (2008), são 

projetos que se superpõem e, como vimos, ambos desempenham papel decisivo na construção 

das expectativas de futuro. Numa relação de complementaridade, escola e trabalho se 

combinam para produzir horizontes e tornar viáveis projetos de vida. 
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11. Desigualdades soicioterritoriais e raciais: uma perversa combinação de provas 

estruturais  

 

 

A fim de aprofundar a investigação a respeito da relação entre território de moradia 

(região e tipo de habitação) e os desafios estruturais que afetam as expectativas dos jovens, 

nos dedicaremos nesse momento à análise do modo como esse tema foi representado nos 

depoimentos. Nosso objetivo é adensar ainda mais a compreensão acerca dos campos de 

possibilidades em que as expectativas e projetos desses sujeitos vinham sendo gerados. 

Na escolha dos entrevistados, a pesquisa também levou em consideração critérios de 

distribuição geográfica, de modo que mantivemos uma proporção equivalente ao desenho da 

amostra quantitativa. Assim, dos dezenove selecionados, oito residiam na Zona Norte da 

cidade, oito na Zona Oeste e três na Zona Sul/Central. Dentre eles, doze revelaram morar em 

comunidade na ocasião e uma jovem disse já ter morado. As percepções a respeito dos 

territórios habitados chamam à atenção mais uma vez para a necessidade de não 

homogeneizarmos as comunidades de favelas, mas atentarmos para as diferenças existentes 

nos entornos de cada região de inserção. 

O depoimento de Iago, morador da comunidade do Vidigal, na Zona Sul, por exemplo, 

apontou um forte sentimento de pertencimento em relação local de moradia. O morro do 

Vidigal, vizinho de bairros abastados e com os maiores IDHs da Cidade, foi descrito na 

ocasião como um lugar tranquilo e aconchegante, especialmente pelas relações de amizade e 

de solidariedade existentes entre seus moradores, além da vista paradisíaca que a localização 

em encosta montanhosa proporciona.  

 
Um lugar sem comparação. Não trocaria o Vidigal por nenhum outro lugar, porque a 
vista é muito bonita, as pessoas são simpáticas, não tem muito barulho. Então, é o 
lugar que só eu sei como é morar lá (...) Meu padrasto é nascido e criado no Vidigal. 
Ele anda na rua, fala com todo mundo, por isso ele diz que é bom morar lá. Eu fui 
nascido e criado lá também, eu não me vejo saindo de lá para morar em outro lugar, no 
momento. (Iago, morador de Vidigal). 
 
 

Com exceção desse morador de Vidigal, concomitante a apreciação valorativa de suas 

comunidades, os demais depoimentos trouxeram espontaneamente assuntos relativos à 

violência e segurança. De acordo com eles, o “lado ruim” de morar em comunidade é ter a 

livre circulação prejudicada pela violência, como explicita de Talita, moradora de uma 
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comunidade em Vicente de Carvalho, na Zona Norte da cidade. Aliás, esse aspecto apresentou 

preponderância entre moradores dessa região.  

 
Eu moro em Juramento, Vicente de Carvalho. Pra mim eu gosto, somos unidos... o 
ruim é que você quer sair com os amigos e não pode voltar de madrugada, às vezes 
tem que dormir na casa dos amigos. Minha mãe fica muito preocupada, por mais que 
eu tenha 19 anos. Só por isso que é ruim (TALITA, 2014). 

 
A afirmativa de que se vive em permanente estado de risco foi constante na narrativa 

dos moradores de comunidade, especialmente daquelas localizadas na Zona Norte da cidade, 

onde o tema apareceu de modo mais preponderante. Os relatos relativos à violência trazem 

também denúncias de um contexto em que os jovens se veem entre dois lados: o da polícia, e 

o do tráfico, sem que se possa confiar em um deles. Isso parece fazer crescer o clima de 

insegurança ao qual se sentem expostos, como afirma João, morador de Acari, também na 

Zona Norte: 

 
O clima lá é pesado, tipo Afeganistão, 6 h da manhã tu já tá sendo roubado, é a famosa 
faixa de gaza, tu não pode nem mais sair de casa. (...). Eu moro em Acari, mano. Ali, 
Fazenda Bota Fogo, que são várias facções, a facção da polícia também, não podemos 
esquecer que é muito camuflado. (JOÃO, 2014) 
 

Além da violência, enfrentar o olhar preconceituoso da sociedade foi outro desafio 

apontado. Denúncias de preconceitos sofridos por serem moradores de comunidade, que se 

dão concomitantes a preconceitos raciais, também apareceram espontaneamente nos relatos 

dos jovens. Talita, por exemplo, sente esse preconceito se manifestar quando percebe que os 

moradores de comunidade são identificados frequentemente como traficantes e criminosos em 

geral: 

 
A maioria acha que quem mora em comunidade é favelado, que a gente não pode ser 
melhor do que as pessoas de classe média. Julgam a gente como traficante “aquele 
pretinho favelado”.Tem bastante preconceito com quem mora em comunidade. Não tô 
generalizando, mas alguns acham que a gente não pode ser alguma coisa na vida. 
(TALITA, 2014). 
 

O preconceito é apontado ainda como redutor de oportunidades de emprego, já que a 

vaga de trabalho é frequentemente negada a moradores de comunidade: 

 
Estávamos em um shopping, ela (a amiga)  foi  levar  currículo  pra trabalhar. Insisti 
com minha amiga pra ir lá, e disseram que aqui a gente não aceita gente assim. Eu 
falei: gente assim como? Aí ela viu o endereço e viu que morávamos em comunidade, 
e disse que era muito longe e não dava” (TALITA, 2014). 
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O depoimento de Alex também denuncia o estigma carregado por jovens moradores de 

favela, fator que está também na origem da violência policial comumente vivenciada dentro 

de suas próprias comunidades cotidianamente. Sua fala denuncia ainda o quanto critérios 

territoriais, econômicos e raciais quando alinhavados, tornam a segregação social ainda mais 

dura.  

 

Na época eles estavam fazendo uma operação. Tava um dia normal, eu não sabia que 
tava acontecendo nada. Aí sentei na laje, como sempre, um hábito pra pegar um sol ou 
olhar a paisagem. Eles passaram no portão, viram e chamaram. Falaram: abre o 
portão! Abre o portão! Eu falei: não é assim, não vou abrir o portão. Estou com duas 
crianças em casa, sou o único responsável e meu tio não me autorizou que permitisse a 
entrada de ninguém. Aí fui ameaçado, colocaram a arma na minha cara: abre se não 
vou te matar, você vai apanhar! Uma truculência, eu nem sabia o que tava 
acontecendo. Coisa totalmente desnecessária. Entraram, me colocando na parede, 
perguntando: da onde você é? O que que tá fazendo aqui? Me tratando como um 
marginal, como se eu fosse uma pessoa que vivesse à margem da sociedade, quando 
eu era uma pessoa comum como qualquer outro. Eu trabalhava, estudava, fazia as 
minhas coisas, mas fui tratado como um criminoso. Isso é revoltante, é humilhante. 
Você procurar fazer as coisas de forma correta e ser tratado como se fosse uma pessoa 
que fizesse tudo ao contrário. [...] Você ver um morador de comunidade, negro, você é 
bandido pra eles. Se tiver todo o jeito da cultura local, pronto, é tratado como um 
marginal. Dentro da comunidade, todo mundo sabe quem é quem. Quando você sai, 
você é marginalizado. A partir do momento que você é da comunidade, você é negro, 
já é o suficiente pra você ser marginalizado. Até mesmo dentro da comunidade, quanto 
mais fora, então, é o que mais acontece (ALEX, 2015). 
 

O desabafo de Alex tem ampla correspondência naquilo que pesquisas nacionais têm 

apontado. De fato, o negro é duplamente discriminado no Brasil: por sua situação 

socioeconômica e por sua cor de pele. Tais discriminações combinadas podem explicar ainda 

a maior prevalência de homicídios de negros vis-à-vis o resto da população. De acordo com o 

Atlas da Violência 2019, um estudo realizado pelo IPEA e pelo Fórum de Segurança Pública, 

a taxa de homicídios de negros (pretos e pardos) no país em 2017 foi de 43,1%, enquanto a de 

não negros (brancos amarelos e indígenas) foi de 16% por 100 mil habitantes, um cenário que 

vêm se agravando nos últimos anos. Em 2017, a taxa de homicídio de negros havia crescido 

33,1% em relação a 2007, enquanto a de não negros crescera 3,3%. O estudo apontou ainda 

que as maiores vítimas dos homicídios, cujo principal instrumento é a arma de fogo, são 

jovens (69,9%) homens (92%) e com baixa escolaridade, já que 74,6% dos assassinados 

possuíam até sete anos de estudos (IPEA, 2019). Nesse contexto, poderíamos dizer que Alex, 

assim como boa parte dos jovens da pesquisa, lida cotidianamente com o risco de ter suas 

vidas ceifadas precocemente. 
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Além de desafios raciais, obstáculos referentes a região de moradia também foram 

relatados por Alex (2015). Morador da Zona Oeste do Rio de Janeiro, apontou os desafios de 

residir distante da região central, situação que o privava de acessos a ofertas de trabalho, 

cultura, lazer e circulação pela cidade40. Distinguindo o bairro de Santa Tereza (Centro da 

cidade) no qual morava anteriormente, de Santa Cruz (Zona Oeste) no qual residia no 

momento da pesquisa, falou das diferenças socioterritoriais entre as regiões, expressando seu 

atual sentimento de isolamento face às dificuldades de acessos a bens urbanos: 

 

Santa Tereza é importante no aspecto cultural. O acesso de você tá no centro do Rio, a 
facilidade pra você ter as coisas, pra você se divertir. Você não precisa sair pra você 
ter o entretenimento. Em Santa Cruz se eu quiser isso eu tenho que pegar Ônibus, 
percorrer uma distância enorme. Em Santa Tereza dá pra ir sem precisar ter nenhum 
custo de transporte. Vamos descer o morro, pronto, chegamos num bar, num 
show....sempre tem algo. Você tem acesso a livrarias, cinema. Onde que em Santa 
Cruz eu vou ter essas coisas? Em santa Tereza é centro do Rio, com muito mais 
facilidades, as pessoas são mais antenadas, não vivem em uma bolha. Quem mora em 
Santa cruz e em outras comunidades fica preso num mundinho, numa bolha.  Já em 
Santa Tereza, você vai na padaria, topou com uma pessoa de outro país, ou de outro 
Estado. Tem pessoas de outros lugares do mundo. Sem contar uma acessibilidade. Até 
a paisagem que é maravilhosa (ALEX, 2015). 
 

O depoimento de Alex aponta para aquilo que nossos dados já sinalizaram 

anteriormente: os acessos a bens de cultura e lazer são marcados por desigualdades sócio-

territoriais profundas.  A escassez de equipamentos culturais (cinemas, museus, teatros, 

centros culturais, parques, bibliotecas, entre outros), vivenciado em sua região de moradia, 

seja pela falta de informação ou pela ausência dos mesmos, impacta negativamente a vida do 

jovem ao limitar as possibilidades de vivência do tempo de juventude. Não somente isso, 

morar afastado da região central significa menos empregos, além de reduzir a qualidade de 

vida do trabalhador que precisa se deslocar por longas distâncias para manter-se empregado.  
Me sinto isolado e limitado. A dificuldade que você tem pra buscar algo em outro 
lugar é grande. Pra quem mora em Santa Cruz é super normal ir para o Centro buscar  
um trabalho. Aquela rotina de pegar um trem ou ônibus lotado. Pra quem mora aqui 
que tem que buscar o sustento lá no centro, é uma coisa comum. Você fica duas, três 
horas de lá pra cá. Você passa mais tempo dentro de uma condução do que dentro de 
casa. É uma diferença muito grande. É um mundo totalmente diferente um do outro 
(idem). 
 
 

Esses “mundos diferentes” são marcados, como vimos, pela distribuição desigual de 

recursos no território, que colaboram para nutrir o sentimento de “isolamento” vivenciado 
 

40 Citamos aqui a dissertação de Patrícia Abreu (2015) que, também baseada em dados da Pesquisa Jovens Fora 
de Série, empreende uma interessante  discussão sobre a dimensão territorial e o trabalho de um dos jovens da 
pesquisa.  
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especialmente pelos jovens que residem longe dos centros urbanos. Mas não apenas isso, 

viver em comunidade de favela, bem como ser negro, também significa enfrentar a prova da 

exclusão cotidianamente. Tomando de empréstimo o termo de Longo (2012), poderíamos 

dizer que Alex, assim como boa parte dos jovens da pesquisa, conhece de perto o “estigma 

dos três ps”, já que a condição de preto, pobre e de periferia o coloca de frente com um 

conjunto de mecanismos que eleva a discriminação a níveis extremos. Sobrepostas, essas 

provas estruturais potencializam ainda mais a segregação social vivenciada cotidianamente 

por esses jovens, não deixando ilesas as expectativas de muitos diante do futuro. 
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12.  As projeções e o papel da escola 

 

Neste momento, nos debruçaremos sobre as projeções que os jovens explicitaram nas 

narrativas, interessando-nos em especial por suas expectativas e projetos de formação, bem 

como por investigar o papel da instituição escolar na elaboração e realização desses projetos. 

Para facilitar a análise, construímos abaixo uma tabela indicando os planos para o momento e 

expectativas/projetos de formação evidenciados pelos entrevistados. Mencionamos também a 

situação escolar de cada um (se ainda cursava ou já havia concluído o Ensino Médio) no 

momento da entrevista e a atividade profissional desempenhada. 

 
Quadro 9- Sonhos, expectativas e projetos dos jovens entrevistados 

ENTREVISTADO 
(IDADE) 

SITUAÇÃO 
ESCOLAR 

OCUPAÇÃO 
NO 
MOMENTO 

PLANOS 
PARA O 
MOMENTO 

SONHOS/PROJETOS 
DE FORMAÇÃO 
Após o Ensino Médio 

ESTRATÉGIAS 
PAR AA 
REALIZAÇÃO 
DO PROJETO 

Alex (24) Acabara de 
concluir o 
EM 

Pedreiro Concluir a 
obra da 
própria casa 

Fazer faculdade de 
Engenharia 

Pensava em 
fazer Enem 

Clara (29) Cursando o 
EM 

Trabalha em 
padaria 

Concluir o  
EM 

Fazer faculdade de 
Jornalismo ou 
administração 

* 

Daniel (23) Cursando o 
EM 

Despachante de 
cargas 

Concluir o 
EM 

Fazer faculdade de 
Educação Física ou 
Comércio Exterior 

* 

Gabi (20) Cursando o 
EM 

Não trabalha Superar a 
depressão e 
concluir o 
EM 

Fazer faculdade de 
Pedagogia 

* 

Helena  (20) Cursando o 
EM 

Feirante Concluyir o 
EM e 
procurar um 
emprego 
“melhor” 

Ser professora de 
Qúimica 

Planeja juntar 
dinheiro para 
fazer curso 
técnico em 
Química 

Iago (21) Cursando o 
EM 

Promotor de 
Vendas 

Concluir o 
EM e montar 
o próprio 
negócio 

O diploma do EM é o 
único projeto de 
formação 

* 

João  (27) Cursando o 
EM 

Balconista de 
loja 

Concluir o 
EM 

Fazer faculdade de 
Engenharia 

* 

Germano (27) Acabara de 
concluir o 
EM 

Ajudante de 
eletricista 

Ajudar a 
esposa 
grávida a 
cuidar o dilho 
pequeno 

Fazer faculdade de 
Engenharia Civil 

Fez curso 
preparatório 
para o Enem 
em centro 
cominitário 

Jorge (20) Cursando o 
EM 

Estagiário em 
setor 
administrativo 

Concluir o 
EM 

Fazer faculdade de 
psicologia 

Faz curso 
preparatório 
para o Enem 

Josivaldo (26 ) Cursando o 
EM 

Soldado militar Concluir o 
EM 

Fazer alguma 
faculdade 

* 

Leandro (21) Cursando o 
EM 

Garçon e 
funcionário de 

Concluir o 
EM e prestar 

Fazer faculdade de 
Jornalismo 

* 
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oficina 
mecãnica 

concurso 
público para 
forças 
armadas 

Lucas (22) Cursando o 
EM 

Ajudante de 
garçon 

Concluir o 
EM 

Fazer cursos 
profissionalizantes e 
fazer faculdade na 
área de TI 

Fazia curso 
técnico em TI 
(Tecnbologia 
da Informação) 

Mariana(22) Acabara de 
concluir o 
EM 

Assistente 
administrativa 

Concluir cada 
própria e sair 
da 
comunidade 

Fazer faculdade de 
administração, viajar, 
falar inglês 

Estudava para 
as provas do 
Enem e fazia 
curso de inglês 

Marcelo (28) Cursando o 
EM 

Agente de 
prepare de 
alimentos 

Concluir o 
EM 

Fazer faculdade de 
direito 

Fazia pré-
vestibular 

Paulo (24) Cursando o 
EM 

Auxiliar de 
escritório, 
representante 
comercial e 
dono de 
lanchonete 

Concluir o 
EM 

Fazer faculdade de 
Direito ou 
Informática 

Planeja 
ingressar em 
curso 
preparatório 
para o Enem 

Rafael (29) Cursando o 
EM 

Pedreiro e 
porteiro 

Concluir o 
EM e rever 
os filhos que 
ficaram na 
Paraíba 

Não planejou. Acha 
que “já passou da 
idade”. 

* 

Taís (23) Cursando o 
EM 

À procura de 
emprego 

Concluir o 
EM e 
arrumar um 
emprego 

Fazer faculdade de 
gastronomia 

* 

Tayana (22) Cursando o 
EM 

À procura de 
emprego 

Concluir o 
EM 

Fazer faculdade de 
Administração ou 
Pedadogia 

* 

Talita (19) Cursando o 
EM 

Moratória 
familiar para 
estudar 

Concluir o 
EM 

Fazer faculdade de 
Administração ou 
Educação Física 

Estudava para 
as provas do 
Enem 

 
*O entrevistado (a) não revelou possuir alguma estratégia para alcançar o sonho de formação. 
Fonte: Banco de dados qualitativos da Pesquisa Jovens Fora de Série. Elaboração própria 
 

 

No survey da pesquisa, como vimos anteriormente, ingressar no Ensino Superior foi a 

opção de plano para após o Ensino Médio mais apontada pelos jovens. No conjunto de dados 

qualitativos o resultado não foi diferente: dos dezenove entrevistados, dezessete mencionaram 

nutrir essa expectativa. Destes, oito revelaram as estratégias que tinham em mente para 

alcançar tal sonho. Nos termos de Schutz, apenas no caso desse último grupo podemos nos 

referir à palavra projeto. Contudo,  toda  expectativa  mencionada  é valorizada na 

análise, uma vez que, baseando-nos nesse mesmo autor, entendemos que o sonho, apesar de 

não bastar ao projeto, é a matéria prima que embasa sua gênese. Ressaltamos também que não 

é nossa intenção apontar possíveis falhas de postura nos entrevistados no que se refere a 

construção de seus projetos de formação, mas interessa- nos investigar qual tem sido o papel 



132 
 

da instituição escolar como promotora de suportes para que sonhos possam ser transformados 

em projetos. 

Na ocasião das entrevistas, a maioria ainda não havia concluído o Ensino Médio, 

sendo o principal plano para o momento conquistar o diploma da educação básica. 

Concomitante a esse plano (e dependente deste), a maioria já sonhava (e boa parte já 

planejava) em ampliar a formação para além do Ensino Médio. Os cursos almejados eram 

vários: Psicologia, Engenharia, Administração, Jornalismo, Pedagogia, Direito, Educação 

Física, Licenciatura em Química, Gastronomia, Comércio Exterior e Tecnologia da 

Informação. Percebe-se também que em poucos casos os cursos citados têm relação com a 

atividade profissional desempenhada. Quando indagados sobre o porquê da escolha de 

determinado curso, as justificativas mais recorrentes foram: busca pelo reconhecimento das 

pessoas e gosto pessoal pela área escolhida. Outros associaram o interesse no curso 

universitário à busca de melhoria profissional/salarial. 

Também pudemos perceber em boa parte dos depoimentos grande desinformação 

tanto a respeito das profissões desejadas, quanto sobre os meios para conquistá-las. A 

desorientação pode ser pensada com um dos obstáculos para que o desejo de ampliar a 

formação consiga transcender a esfera onírica. O conhecimento vago sobre o campo de 

possibilidades e o baixo grau de clareza parece dificultar a elaboração de metas para atingir o 

sonho. Daniel (2014), por exemplo, tinha sonho de cursar Comércio Exterior, mas a profissão 

pretendida ainda lhe era algo extremamente vago, a ponto de o jovem não saber nos informar 

do que se tratava. 

Eu tenho sonho.  Meu sonho é fazer uma faculdade. [...] Comércio exterior é uma 
profissão pra louco. Você chega ali na Receita e pergunta ao despachante o que como 
é o Comércio Exterior. É muito louco, comércio exterior é ramo pra doido (risos). 
Desgasta bastante. Eu tava até conversando com minha irmã: eu queria fazer alguma 
coisa que ajudasse as pessoas. Que eu pudesse ouvir o problema delas, entendeu? 
(DANIEL, 2014) 

 

Já Helena, sabia exatamente o que faz um professor de química, afinal, disse se 

espelhar em seus próprios professores, mas não possuía informações sobre o caminho para 

tornar-se uma professora. Sua estratégia era fazer um curso técnico para chegar a esse 

objetivo: 
Eu tenho um objetivo pro ano que vem. Ano que vem eu quero trabalhar, quero 
guardar dinheiro. Não sei como que eu vou guardar seis mil, mas eu quero guardar seis 
mil porque eu quero fazer um técnico em química. Porque eu quero ser professora de 
química (...) Eu me espelho muito nos meus professores, sabe. Eu quero ser como eles 
são, quando eu crescer (risos) (HELENA, 2014). 
 



133 
 

Situação semelhante apareceu no depoimento de Lucas, que afirmou sem titubear que 

seu plano era fazer faculdade na área de Tecnologia da Informação (TI). O jovem afirmou 

ainda saber que a escola não estava proporcionando conhecimento suficiente para ingressar 

numa universidade. Por isso, sua estratégia foi buscar um curso técnico na área pretendida, 

pois acreditava que esse seria o caminho para prepará-lo para a faculdade: “faço curso técnico 

à parte para ter uma base melhor pra faculdade. Faço esse curso por fora, 210 reais”41  . Já 

sobre o exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), o jovem demonstra também 

conhecimentos vagos a respeito: “Penso em fazer o Enem. Não sei muito bem como funciona, 

mas sei que tem”. 

Outra recorrência em alguns depoimentos é a ideia de que para cursar uma faculdade o 

jovem precisa, necessariamente, ter dinheiro para pagar as mensalidades, o que parece revelar 

completo desconhecimento de alguns sobre acesso à universidade pública e o direito à 

gratuidade do ensino em instituições governamentais. Ou ainda sobre sistemas de ingresso 

subsidiado em universidades privadas. Esse desconhecimento pode ser pensado também como 

uma das possíveis barreiras ao sonho de ampliar a formação. Diante das difíceis condições 

financeiras, o sonho não consegue transcender a esfera do “talvez”, “se der”, lançado para um 

futuro incerto: 

 

Eu pretendo alcançar o máximo que eu puder. Eu não sei, se eu puder, um dia cursar 
uma faculdade, porque eu não sei se algum dia vou poder pagar uma faculdade (...). Se 
der pra eu fazer jornalismo, sonho muito em fazer a faculdade de jornalismo, um dia, 
se der, eu faço, né. Não pensar pequeno, mas também não tão grande, mas de acordo 
com o que eu possa cumprir (CLARA, 2014). 
 
Pretendo fazer faculdade, mas preciso de um emprego pra poder pagar a faculdade. 
(TAÍS, 2014). 

 

Quanto aos que declararam ter pretensões de fazer o Enem para ingressar em uma 

universidade, a maior parte revelou que não se sentia preparado para o exame e colocou como 

principal obstáculo a baixa qualidade do ensino que lhes era ofertado na EJA. Seus 

depoimentos classificaram a dita “baixa qualidade” como redução de conteúdos, 

aceleramento, baixo grau de complexidade (já que, segundo alguns, se trata de uma repetição 

do que já se viu no fundamental). Uns se queixam de as matérias serem explicadas rápido 
 

41 Nesse momento, o entrevistador, sensibilizado com o desconhecimento do jovem a respeito de outras 
possibilidades de investimento na formação, informa-lhe sobre um programa do governo que fornece cursos 
técnicos gratuitos, que o jovem demonstrou não ter informações precisas a respeito. Informou-lhe a respeito do 
PRONATEC (Programa Nacional de acesso ao ensino técnico) criado pelo governo federal em 2011, que 
fornece vários cursos gratuitos para jovens e trabalhadores. 
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demais, não deixando tempo necessário para a aprendizagem. Outros se queixam da pouca 

quantidade de conteúdos ensinados, frequentemente associada à culpabilização dos idosos 

presentes na turma, que, em suas concepções, não teriam condições de acompanhar os 

conteúdos. 

Eu acho uma oportunidade muito boa para as pessoas que precisam terminar e pegar 
um diploma rápido, só que não é uma coisa muito boa pra quem pretende fazer 
faculdade. O ensino aqui é um pouco lento, porque tem idosos, pessoas que  estão  
sem   estudar   há   muito tempo (MARCELO, 2014). 
 
O meu foi mais inferior ainda, porque foi EJA, então, menos conteúdo você pega, não 
tem uma qualidade boa, e aí fica mais complicado ainda. Até porque nem todo mundo 
tem a facilidade de pegar a coisa fácil. O professor passa o conteúdo uma vez e você já 
captar, aprender o que o professor…  entende?  Passa  uma  matéria  hoje,  amanhã  já  
é  outra matéria… No meu EJA, no meu ensino médio, algumas matérias, uma matéria 
diferente a cada dois dias, tudo muito rápido, tudo muito pouco (JOSÉ GERMANO, 
2015) 
 
É um conteúdo que a gente já até viu na oitava, sétima série. Bastante repetitivo, eu 
acho que poderia ser melhor.  Mas penso que, como é uma turma de EJA, os 
professores devem pensar que como é um pessoal de idade mais avançada os alunos 
não devem ter a mesma mentalidade que o pessoal mais novo, eles insistem muito em 
um tema, em um assunto (JORGE, 2014) 
 

Desse modo, classificam o ensino oferecido pela EJA como inferior, se comparado ao 

ensino regular. Alguns dos jovens, inclusive, revelaram já terem tentado ingressar no ensino 

regular, sendo impedidos pela escola por estarem acima da idade esperada para a modalidade.  

Em outros casos, o impedimento foi não ter encontrado oferta de ensino regular no turno 

noturno, onde seria possível estudar. Sentir-se em desvantagem provoca o sentimento de 

injustiça que acompanha suas falas. É recorrente a ideia de que na EJA não se aprende muita 

coisa, e que isso lhes coloca em desvantagem até mesmo no mercado de trabalho, fazendo 

com que se sintam como alguém que está “ficando pra trás”: 

 
O aceleramento... isso eu me sinto injustiçado. Porque no ensino à noite você não 
estuda a mesma coisa da mesma maneira que se estuda durante o dia (...) Nessa parte 
eu me sinto injustiçado, porque eu tinha vontade de estudar regular, mas, por eu já ter 
idade superior a de outros alunos que estudavam o regular... Teve uma vez que eu fui à 
direção e perguntei: olha, eu quero fazer o regular, não quero fazer Eja, Neja, eu quero 
estudar, eu quero aprender. Ela falou assim: ah, mas não pode porque você já tem 
idade mais avançada do que o restante da turma. Então tem um limite de idade pra 
fazer o ensino médio regular (...) Porque o ensino (regular) é melhor, falta menos 
professor. Dão mais valor até no mercado de trabalho(JOSÉ GERMANO, 2015). 
 
Procurei o normal (regular), eu não achei. Só EJA (...) No meu primeiro e no meu 
segundo ano eu vi matéria que foi da minha 7ª, da minha 8ª série do ensino 
fundamental. Então aquilo dá até um pouco de desânimo. Então você acaba 



135 
 

concluindo porque precisa do diploma. Depois a gente corre atrás desse déficit grande 
que o ensino tá deixando (PAULO, 2015). 
 
Querendo ou não, esse ensino que me foi retirado vai ser imposto pra mim em uma 
prova, num concurso. É uma coisa que vai me fazer muita falta, e se eu não buscar, eu 
vou ficar pra trás. O futuro é um rolo compressor que não tem pena de esmagar quem 
fica pra trás (...) Você tem o diploma, mas não sabe nada”  (ALEX, 2015) 

 

Diante da referida consciência de que o ensino ofertado possui muitas lacunas, alguns 

dos jovens expressam suas estratégias para recuperar aquilo que percebem ser um 

conhecimento que a escola estaria faltando em lhes oferecer. 

 

Para mim, eu acho que é fraco, poderia ser melhor. Eu sei da minha capacidade, para 
mim é um conteúdo fraco, entendendo o lado da minha turma, eu acho que  poderia  
ser  muito  melhor,  por  isso  pago  meu preparatório para o ENEM”(JORGE, 2014). 
 
“O que falta no ensino, que é realmente bastante coisa, eu pretendo compensar na 
internet (...) eu já tenho focado em fazer um preparatório pro  vestibular.  Eu  levo  o  
ensino  do  EJA  simplesmente  como  uma conclusão pra poder pegar o histórico, 
porque eu sei que a educação que o governo dá, principalmente no EJA, com um 
ensino bastante reduzido, eu sei que aquilo não vai me dar base pra absolutamente 
nada” (PAULO, 2015) 
 
 

Além da falta de conteúdo, alguns chegaram a se queixar da falta de informações 

básicas sobre a realização do ENEM que pretendiam realizar: 

 
Eu não me sinto informada. Alguns professores falavam: você vai fazer o ENEM? 
“Ah, que bom, é isso aí”, pronto. Mas aí eu vou fazer. Pesquisei algumas coisas na 
internet, como que faz, algumas preparações...porque eu quero fazer faculdade, não 
precisar pagar, porque é um direito meu” (MARIANA, 2015). 
 
A falta de informação é a maior dificuldade de todas. A escola não te passa 
informação nenhuma (ALEX, 2015). 
 

As criticas a qualidade não se resumem na questão dos conteúdos ou à precariedade na 

circulação de informação. Os jovens também apontaram que se sentiam em desvantagem com 

relação à infraestrutura ofertada pela escola ao aluno da EJA. Mesmo possuindo espaços 

como bibliotecas, laboratórios de informática, entre outros, os alunos apontaram que esses 

espaços costumavam não ser disponibilizados às turmas noturnas: 
À noite a biblioteca não funciona. Tinha uma biblioteca, mas eu descobri já no 
término, faltando poucos meses pra eu terminar. São informações que eles não passam 
pra gente (ALEX, 2015). 
 
Lá na minha escola tinha um laboratório de informática, mas a gente não usava porque 
tava sempre fechado. [...] Tinha laboratório de química, mas eu só estudei química no 
quadro. Tinha as ferramentas lá e não podia usar” (JOÃO, 2015). 
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No meu colégio tem um armário de notebooks exclusivo para as turmas do diurno, as 
turmas normais (regulares). As turmas noturnas não têm acesso (...) A mesma coisa 
acontece com a biblioteca. Eu sei que tem biblioteca na escola, mas eu nem sei onde 
fica. Infelizmente é a realidade, eles cedem o espaço pro EJA, mas não cedem toda a 
estrutura (PAULO, 2015). 
 

Está implícito nos depoimentos a permanência, no espaço escolar, de uma mentalidade 

que considera que o aluno da EJA, por ser trabalhador, por ter mais idade, ou por qualquer 

outra a justificativa, não teria interesse na aprendizagem, mas apenas em conseguir um 

diploma. Entretanto, a maioria das narrativas aponta que, para além da posse do diploma, que 

também tem sua importância reconhecida, esses jovens têm interesse em ampliar seus 

estoques de conhecimento, sendo esse um fator importante a guia-los no retorno à escola. De 

acordo a fala de Mariana, por exemplo, o que falta na escola, é uma escuta sensível para que 

compreenda a real demanda de seus alunos. Não há como fornecer apoio se não se sabe aonde 

o jovem quer chegar: 

 
Ela (a escola) não pergunta do que você trabalha, ela não pergunta qual o seu 
interesse, ela não pergunta o que você quer fazer depois que sair. Ela vai fazer o 
serviço dela ali e pronto (MARIANA, 2015). 
 

Vimos, nos temas abordados anteriormente, que existem diversas situações na vida dos 

jovens que impõem barreiras na organização de seus projetos de formação que ultrapassam o 

papel da escola. Entretanto, não podemos ignorar também os fatores indicados nos 

depoimentos que apontam a desorientação a respeito das profissões e formas de ingresso 

numa universidade, o aligeiramento e redução de conteúdos e a não disponibilização de outros 

espaços de conhecimento como barreiras que as escolas poderiam/deveriam minimizar. Neste 

sentido, a instituição escolar deixa de fornecer suportes para que sonhos possam ser 

transformados em projetos, e projetos encontrem condições de realização. 
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13. Síntese da unidade 

 

Sabermos que cada plano que um indivíduo elabora nada mais é que um dos elementos 

que compõem uma hierarquia de projetos, organizados cada qual de acordo com sua ordem de 

relevância, o que determina (e é determinado por) seu nível de clareza e interesse. São os 

planos para hoje, planos para amanhã, planos para o futuro, enfim, planos para a vida. Logo, 

todos os jovens da pesquisa têm projetos. Uns têm mais planos para hoje, outros muito mais 

planos para o futuro.  Enquanto uns poucos, devido aos diversos acidentes nos percursos, 

aparentam viver a vida “um passo de cada vez”, ou seja, planejando as ações em um arco 

temporal muito curto, a maioria vivencia o presente sobremaneira motivado pelo que deseja 

para o amanhã, e é isso que os impulsiona a organizar projetos de formação mais em longo 

prazo. Sejam quais forem as distensões temporais dos projetos, a retomada da escolarização é 

parte do plano comum e genérico de busca por “uma vida melhor”. 

Além de projetos para o futuro, as narrativas fazem menção a projetos abandonados, 

reconstruídos, modificados, retomados e muitos projetos adiados. Seja como for, vimos o 

quanto projetar-se é um exercício complexo, determinado em grande medida por diversos 

fatores objetivos e subjetivos dispostos nos percursos dos jovens. Sabemos que muitas das 

provas enfrentadas por esses sujeitos são produto de desigualdades historicamente 

construídas.  Assim, são obstáculos que precisam ser insistentemente enfrentados por todas as 

instâncias da sociedade brasileira (Estado, família, escola, entre outros) para permitir que os 

jovens, independente do território de moradia, do sexo e da cor de pele, de conjugar ou não o 

trabalho com os estudos, estejam em condições equivalentes no momento de elaborar suas 

apostas diante do futuro. Sobretudo, seus depoimentos reafirmam a importância da instituição 

escolar na reconstrução desses projetos. Se a interrupção dos percursos acadêmicos conjuga-

se a fatores que excedem ao chão da escola, a instituição reafirma-se como norte possível para 

o enfrentamento de muitas provas existenciais que afetam seus percursos de vida, além de ser 

uma ponte importante entre o presente e um horizonte mais favorável. 
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PARTE V – POSTURAS TEMPORAIS 
 

 
 

Nesta unidade, debruçamo-nos de modo mais minucioso sobre narrativas biográficas 

concedidas à pesquisa. Nosso interesse é investigar mais a fundo como provas pessoais e 

coletivas são vivenciadas cotidianamente e de que modo elas afetam as formas de 

temporalizações desses sujeitos. Analisando de modo mais aprofundado as biografias, 

identificamos dois tipos de posturas temporais distintas nas narrativas de dois jovens: uma 

voltada para o futuro, outra voltada para o presente. No capítulo a seguir, analisamos a 

biografia de Mariana, atentando-nos para o movimento dialético entre determinações e 

indeterminações que delineiam seu percurso de vida, para as saídas construídas face às 

limitações cotidianas e para a forma como seu horizonte temporal vai se distendendo ao longo 

desse processo. No capítulo seguinte, mantendo os mesmos objetivos, analisamos a biografia 

de João, um jovem cuja maneira de lidar com os limites estruturais estão na base de uma 

temporalidade curta, pouco distendida.  

São narrativas complexas, repletas de minúcias, cujos temas evocados abrem 

precedentes para uma miríade de possibilidades interpretativas. Assim, reconhecemos que o 

percurso analítico trilhado por nós é apenas uma dessas possibilidades. Ainda assim, nosso 

desejo é que consigamos aprofundar o diálogo entre a estrutura e as individualidades nela 

contidas, sendo este um exercício tão complexo quanto necessário, proporcionado pelo 

elemento fino das narrativas trabalhadas a seguir. 
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14. Tempo do “depois”: o futuro aberto de Mariana e o valor das oportunidades 

 

 
Entrevistador: Viver, o que é? 
 
Mariana: É você não desistir dos seus sonhos, procurar sempre querer mais e mais. 
[...] Esquecer um pouco os problemas e focar mais em crescer e querer ser alguma 
coisa. E sonhar sempre e fazer por onde você conquistar. 
 

 “Sonhar”, “conquistar”, “focar”, “querer” e “crescer”, verbos com os quais Mariana 

define o que é viver, direcionam-se para um tempo fora do “agora”, situado, portanto,  numa 

dimensão que ainda é imaginação: o futuro. Aliás, essas são as palavras mais recorrentes em 

todos os depoimentos que essa jovem estudante da EJA nos concedeu, como se nessa 

dimensão encontrasse a chave de seu sentido biográfico. Em comum, todos esses verbos que 

atravessam não apenas os discursos de Mariana, mas também as narrativas de fatos 

vivenciados, nomeiam ações direcionadas a alvos, o que nos faz acreditar que estamos diante 

de uma temporalidade longa, linear, progressiva, já que projetada para o tempo do “depois”. 

Vejamos, então, como essa temporalidade distendida se construiu ao longo de sua biografia, 

buscando compreender ainda como ela impacta o modo como a jovem lida com a 

escolarização e com as provas estruturais que perpassam sua vida.  

 

14.1. “Passado”: entre provas estruturais e escolhas 

Mariana tinha 21 anos de idade e estava em vias de concluir o Ensino Médio na EJA 

quando nos concedeu sua primeira entrevista. Autodeclarada branca, residia com o 

companheiro e um filho de cinco anos de idade em casa alugada numa comunidade de favela 

situada na Zona Sul do município do Rio de Janeiro.  Trabalhava há três anos como auxiliar 

administrativa em uma empresa de eletrônica naval localizada num centro comercial do 

mesmo bairro. O pai de Mariana, natural do Estado do Ceará e a mãe, natural da Paraíba, 

residiam na mesma comunidade, assim como suas duas irmãs e boa parte dos parentes 

maternos.  

Após participar do survey da pesquisa em 2013, Maria nos concedeu uma entrevista em 

2014, participou de um Grupo de Discussão um ano depois e, nos meses seguintes, nos 

concedeu mais duas entrevistas aprofundadas. Além disso, foram feitas algumas imagens de 

acompanhamento (uma no dia da prova do Enem, outra Quinta da Boa vista com a família e 
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em sua comunidade de origem). Mariana produziu ainda, a pedido da equipe de pesquisa, 

algumas fotos e vídeos que, segundo ela, representavam sua biografia e cotidiano.  

Nos depoimentos aprofundados, a jovem relatou suas experiências de vida seguindo 

sempre uma ordem narrativa, processual, contendo elevado grau de detalhamento que, via de 

regra, reatualizava emoções significativas, especialmente quando determinados temas ligados 

a provas de vida eram evocados, conforme veremos a seguir.  

 

14.1.1. Infância e escolarização: os “motivos porque” do truncamento escolar 

 
Mariana cresceu na companhia do pai, da mãe e de duas irmãs mais novas em uma 

comunidade de favela situada na Zona Sul do Rio de Janeiro. Em uma pequena casa de três 

cômodos, onde todos dormiam no mesmo quarto, viveu a infância sem muitos confortos, 

tendo sua circulação sempre restrita àquela comunidade. Ali convivia com outros parentes da 

família que também haviam migrado para a cidade. Os eventos de lazer, as amizades, a 

escola, enfim, os contatos e sociabilidades que originavam os principais quadros de referência 

disponíveis em sua infância transcorriam naquele espaço. 

Mariana também cresceu sem ter referencias próximas de pessoas que haviam conquistado 

mobilidade social por meio da educação. Sua mãe, empregada doméstica, interrompeu os 

estudos ainda na quarta série do Ensino Fundamental. Seu pai, que havia concluído o Ensino 

Médio, tinha uma pequena loja de conserto de eletrodomésticos num espaço alugado na 

mesma comunidade. Argumentando sobre seu passado naquele convívio, afirmou ser comum 

ver familiares e amigas pararem de estudar ainda na adolescência, engravidarem, alugarem 

um quartinho, unirem-se a um companheiro, enfim, um padrão que ocorria, não 

necessariamente nessa ordem, para boa parte de seus conhecidos. 

Quando se tratava da vida escolar, Mariana afirmou não se sentir apoiada ou incentivada 

por seus pais, o que, mesmo que não implicasse em reprovação, interferia em seu desempenho 

diante dos estudos: 
Não tinha apoio nenhum. Ninguém me ajudava, eu tinha que me virar. Então também, 
assim, às vezes, pelo fato de não ter ninguém pra me ajudar, então às vezes eu não 
fazia o trabalho, às vezes eu não sabia. Na época a gente não tinha como pesquisar. 
Hoje em dia a gente tem (...). Só que na época a gente não tinha, então eu não levava 
trabalho. Às vezes perguntava lá ao professor na hora. Às vezes ficava com vergonha 
e não ia.  
 
 

 Situações de bullyng vivenciadas durante o Ensino Fundamental também foram fatores 

que marcaram negativamente a vida escolar de Mariana, interferindo, por vezes, em seu 
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interesse por frequentar as aulas. Não à toa, no questionário da pesquisa, a jovem apontou o 

bullyng como um dos fatores para ter reprovado uma vez nesse nível de ensino de ensino. A 

jovem recordou que às vezes faltava por sentir vergonha diante das chacotas feitas pelos 

colegas de turma, situações em que disse se sentir sozinha para enfrentar, pois, enquanto a 

família era indiferente, as intervenções da escola se mostravam ineficientes:  

 

O pessoal ficava me zoando por causa do meu nome. “Mariana do não sei o que. 
Mariana não sei o que.”. Aí eu chorava, ia pra casa42. Na época, assim, eu ficava 
irritada, ia pra casa chorando. Às vezes eu queria agredir a menina. Às vezes eu queria 
bater no menino. Pra parar. Ia pra direção com ele. Ia pra direção com ela. (...) Na 
época eles só falavam: “Ah, seu nome é bonito.”. E não sei o que. “Deixa eles pra lá.” 
(...) Era indiferente, falar. 
 

Contudo, apesar desses desafios enfrentados durante a infância na caminhada escolar, o 

abandono à escola teria início durante a adolescência. Aos 14 anos de idade, quando 

frequentava o oitavo ano do Ensino Fundamental, Mariana deixa a escola pela primeira vez 

por razões externas à mesma. Seu abandono escolar relaciona-se com sua busca por 

autonomia, já que, por força de determinadas circunstâncias, se veria motivada a fazer 

escolhas na intenção tornar-se independente em relação à família. Neste contexto, a 

escolarização acaba por ficar em segundo plano. 

 

14.1.2. Adolescência: a “prova estrutural” do patriarcado e a luta pela autonomia 

 

 Mariana conta que tudo começou quando seu pai a expulsou de casa ao descobrir que 

começara a namorar. Esse evento, que a jovem narra de forma minuciosa, reatualiza emoções 

fortes ligadas ao sentimento de abandono que passou a experimentar por parte de sua família a 

partir daquele momento.  

 
Quando falaram que eu tava namorando escondido, e aí ele chegou já irritado com 
isso. Então ele me puxou assim da cama, falou que eu tava namorando escondido que 
era pra eu ir embora. E aí eu falei, calma pai, que isso. Você quer namorar? Agora 
você vai embora. Aí jogou minhas coisas no chão, abriu a porta e me jogou ali. E eu 
fiquei gritando assim: mãe, você vai deixar meu pai fazer isso?  Como sempre, ela 
sempre fazia o que ele mandava, ela deixou. E aí eu fiquei aqui sem saber o que fazer, 
sentada nesse degrau aqui. Eu não sabia pra onde ir. 
 

 Essa cena, “congelada” na memória de Mariana, retrata uma situação comumente 

vivenciada por outras jovens da pesquisa, cujo pano de fundo é uma mentalidade patriarcal 
 

42 Mariana refere-se a seu segundo nome, o qual batizamos de “Alcinéia”, que costumava ser alvo de chacotas na 
turma durante o ensino fundamental. 
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que ainda impera em nossa sociedade. A proibição ao namoro, possivelmente acompanhada 

da ideia de “preservar” a filha, ainda que reprimindo suas vontades, vela a intenção de 

perpetuar a dependência feminina em relação à figura paterna, bem como manter a 

sexualidade da mulher como tabu, sempre a mercê das ordens de um homem, seja o pai, o 

namorado, o marido ou qualquer outro homem que julgue ter tal direito. Situações como esta 

se tornariam constantes na vida de Mariana, como veremos a seguir, de modo que podemos 

dizer que suas provas de vida e de escolarização não têm somente a ver com a situação de 

juventude em circunstâncias de pobreza, mas com sua condição de mulher na sociedade 

patriarcal.  

Depois desse episódio de violência e abandono, Mariana foi levada pela mãe, contra 

sua vontade, para morar na casa de uma tia em outra comunidade bem distante de sua 

residência, situada na Zona Oeste da cidade. Naquele momento, conta que interrompeu pela 

primeira vez os estudos, faltando poucos meses para finalizar aquele ano letivo e passar para o 

último ano do Ensino Fundamental. Longe da família de origem e dos amigos, a jovem foi 

matriculada pela tia no ano seguinte em outra escola, mas tais circunstâncias, segundo afirma, 

contribuíram para que ela perdesse completamente a motivação pelos estudos: “eu não queria 

mais estudar, eu não queria mais ir para a escola”. Na ocasião, afirma que passou a sentir 

necessidade de arrumar um trabalho, dada a situação de precariedade econômica enfrentada 

pela família da tia com quem passara a conviver. Seu interesse imediato tornou-se encontrar 

meios para manter seus gastos pessoais e contribuir em casa.  

Seu abandono escolar é descrito nesse contexto como sendo um processo “natural” e 

consequente diante de suas novas circunstâncias de vida e trabalho. Como ocorre com boa 

parte dos jovens da pesquisa, seu ingresso no mundo do trabalho se deu de modo informal, 

precário, sem qualquer contrato que lhe assegurasse direitos43.  Em uma barraquinha de venda 

de lanches situada na mesma comunidade, Mariana começou a trabalhar até às quatro horas da 

madrugada, o que complicou ainda mais sua frequência às aulas. Matriculada no matutino, 

quando comparecia à escola, passava a maior parte do tempo dormindo sobre a carteira. Desse 

modo, vemos que um misto de perda de interesse prévio pelos estudos somado a 

circunstâncias desfavoráveis de trabalho contribuíram para que a escolarização perdesse 

relevância na vida da jovem, até culminar em sua decisão de abandonar a escola de vez.   

 
43 A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT- Lei n.10.097/00) prevê contrato de aprendizagem especial 
acordado por escrito, onde o empregador garante ao maior de 14 (quatorze anos) e menor de 18 (dezoito anos) 
participante de algum programa de aprendizagem, formação técnico-profissional metódica de acordo com o seu 
desenvolvimento físico, moral e psicológico. A mesma prevê que tal atividade não atrapalhe os estudos.  

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/103148/lei-do-aprendiz-lei-10097-00


143 
 

Naquele momento, tornar-se independente em relação à família de origem passou a ser 

a principal aspiração de Mariana. Já fora da escola e trabalhando, juntou algum dinheiro, 

alugou um quarto na mesma comunidade e foi morar sozinha. Contudo, por insistência da 

mãe, retornou pouco depois ao convívio dos pais (que também haviam se mudado para a 

mesma localidade), quando viu acirrada sua luta por conquistar autonomia. O enfrentamento 

em prol de sua independência ligava-se ao desejo de se livrar de um contexto de agressões 

praticadas pelo pai. Este insistia em retomar o domínio sobre Mariana, mais uma vez, 

tolhendo sua liberdade de namorar e sair para se divertir. 

 

Quando eu saía do trabalho, eu ia pra casa e ia namorar. Aí meu pai ficava irritado, e 
falava que eu não mandava em mim, que eu não ia sair não. E aí eu chorava. Teve um 
dia que eu peguei os CDs e comecei a tacar no chão, falei que voltou tudo como antes, 
que eu não queria ficar aqui, preferia então ficar sozinha. E aí nesse dia ele me levou 
pro quarto, pegou o cinto e me bateu muito. Disse que eu tava mal criada. E aí minhas 
irmãs na porta batendo: “não faz isso, não faz isso”. Chorando, e eu lá no quarto 
apanhando. (...) como ele tava me batendo com o cinto, quando o cinto encostava em 
mim, encostava no armário, no guarda roupa, então como ele me bateu bastante nesse 
dia, bateu muito, muito, ficou umas marcas de sangue no guarda roupa. E aí, minha 
irmã entrou no quarto pra me ajudar, aí, nesse dia foi engraçado (...) ela olhou assim: 
“que isso? Isso é sangue? Ai meu Deus!” Aí desmaiou. Aí ficou lá (riso). Eu 
chorando, tentando acordar ela e a outra mais nova querendo acordar ela também. E 
minha mãe lá chorando. Depois disso aí, eu fugi. Peguei minhas coisas e saí de 
madrugada. 
 

Chamou à atenção o modo descontraído com que a jovem narrou este fato. Diferente 

de outros pontos de seu depoimento em que muita emoção é explicitada, Mariana detalhou a 

violência vivida de modo banal e até cômico: “nesse dia foi engraçado”, demonstrando certa 

naturalização da violência no ambiente doméstico. A postura de subalternidade e 

subserviência da mãe diante das agressões cometidas pelo companheiro também são 

constantes nesses relatos, mostrando tratar-se de um padrão de violência acolhido e 

legitimado naquele contexto familiar. No discurso de Mariana, a figura da mãe aparece tão 

somente ligada a certo “papel feminino” responsável pela mediação dos conflitos, a fim de 

manter a unidade familiar a todo o custo. Apenas nesse ponto do depoimento, a frieza da 

jovem ao descrever a violência sofrida dá lugar à emoção do sentimento de mágoa nutrido 

pela mãe por, segundo afirma, nunca ter se oposto ao companheiro e intercedido em seu 

favor.  

Em meio a essas circunstâncias hostis, seu projeto de conquistar autonomia foi cada 

vez mais alimentado, motivando-a a fazer escolhas que, paradoxalmente, representariam 

novos obstáculos à sua autonomia. Após a fuga de casa, Mariana voltou a morar sozinha, mas, 
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temendo que a família interferisse novamente nessa escolha, decidiu engravidar. Justificando 

sua decisão, a jovem afirma que seguiu esse caminho por saber que o mesmo teria como 

consequência o não retorno para o convívio paterno, visto que seu pai não admitiria seu 

regresso na condição de adolescente grávida. Mariana passa a acreditar que formando a 

própria família tomaria as rédeas de sua vida de uma vez por todas. Assim, aos 15 anos, 

engravida e passa a viver com seu companheiro, um jovem de 16 anos de idade. 

Não podemos ignorar que a escolha de Mariana por tal destino era, em grande medida, 

informada por um padrão típico, ligado aos quadros de referências mais próximos à 

disposição naquele momento. Não coincidentemente, a própria mãe e, posteriormente uma 

das irmãs, tornaram-se mães também aos 15 anos de idade. Ademais, outros estudos já 

apontaram o quanto, para muitas jovens de camadas populares, a gravidez é concebida como 

um meio de buscar o menor controle parental, sendo este um “destino” desejável 

(HEILBORN, et al., 2002; GONÇALVES e KNAUT, 2006).  Em face das poucas chances 

históricas e socioculturais, a gravidez, assim como a constituição precoce da própria família, 

passa a integrar um conjunto de valores ligados ao ingresso feminino no mundo adulto, 

pretensamente de maior liberdade, de ruptura com a adolescência, dependente e controlada 

socialmente. Orientada por tais valores e diante de um estreito horizonte de oportunidades, 

Mariana projeta na gravidez e na constituição de uma família seu anseio por conquistar 

autonomia.  

Se a autonomização por meio do trabalho não era reconhecida pelo pai, a maternidade 

e a nupcialidade se apresentariam como um segundo plano para completar e garantir a 

passagem para a vida adulta. Neste sentido, vemos o quanto a amarra patriarcal está por detrás 

dessa escolha “convencional” a fim de conquistar a desejada liberdade. Estamos diante de um 

processo de transição custoso, com profundas implicações sobre seu destino.  

Contudo, constituir o próprio núcleo familiar acabou por mantê-la longe da planejada 

autonomia, dada a manutenção, também naquele contexto, das estruturas de dominação 

patriarcal. Grávida, Mariana passou a vivenciar cotidianamente agressões físicas, ameaças e 

limitações à sua mobilidade por parte do companheiro.  

 

Uma vez ele quebrou meu braço, eu tive que engessar. Uma vez ele me deixou na rua, 
desmaiada. Que eu tava grávida, ele me bateu na rua, eu apanhei tanto que desmaiei. 
Fui parar no hospital. Eu não sei por que ele me batia, ele era muito ciumento. Ele não 
deixava eu sair na rua, ele não deixava eu ir trabalhar. Então, ele me batia do nada. 
Chegava em casa e me batia. Eu trabalhava, ajudava ele e ele me batia. 
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Mariana atribui o comportamento agressivo do companheiro tão somente ao uso de 

drogas. Contudo, observamos que esse contexto de maus tratos encontra-se arraigado em uma 

estrutura de reprodução da violência contra a mulher muito mais ampla, presente na sociedade 

e especialmente em meios populares. Uma pesquisa quantitativa realizada por Carvalho e 

Vieira (2017) sobre condições socioeconômicas e violência doméstica e familiar contra a 

Mulher em capitais do nordeste brasileiro, onde o fato é mais recorrente, apontou alguns 

fatores relativos à transmissão intergeracional da violência doméstica (TIVD). Em linhas 

gerais, o mecanismo de TIVD postula que a violência doméstica será maior em lares onde a 

mulher, seu parceiro ou ambos viveram em um lar com violência doméstica. A probabilidade 

de uma mulher sofrer violência, dado que ela presenciou violência quando 

criança/adolescente em sua família de origem, mostra-se maior do que quando ela não 

presencia a violência. A evidência é análoga para o parceiro. Os autores chegaram à 

conclusão de que tal mecanismo estaria exercendo um papel importante na manutenção das 

altas taxas de violência doméstica naquela região.  

No caso de Mariana, a violência tinha mais um agravo: ocorria concomitante à 

gestação.  Este fenômeno também foi alvo da referida pesquisa que apontou potenciais fatores 

socioeconômicos como condicionantes. A violência durante a gravidez aumenta conforme 

decrescem as faixas etárias, afetando mais mulheres entre 15 e 24 anos de idade; e diminui 

conforme o grau de instrução, sendo mais provável que ocorra com mulheres com baixo nível 

educacional. Tais indicadores se mostraram também análogos para os agressores. 

Vemos, então, o quanto determinadas circunstâncias de vida de Mariana refletem não 

apenas escolhas em situações singulares, mas são atravessadas por probabilidades que, 

obviamente, escapam ao conhecimento da mesma. A naturalização da violência presente no 

âmbito familiar de origem, o coorte etário, a baixa escolaridade, entre outros fatores, estão no 

contexto de ação e de consentimento daquela relação. Buscando justificar porque mantinha o 

relacionamento com o companheiro mesmo após tantos atos de violência, a jovem reconheceu 

sua dependência emocional do agressor, embora não compreendesse as razões de suportar tal 

situação: 

 

(Mariana) Na época eu era muito apaixonada por ele. Todo mundo falava mal dele e 
eu não tava nem aí. Gostava muito dele, queria ficar com ele.  
 
(Entrevistador) Paixão explica, não, né? 
 
(Mariana) Paixão explica... não sei. Sei que eu apanhava muito e gostava dele. 

 



146 
 

Aos oito meses de gravidez, após um episódio de agressão extrema que a deixaria sem 

forças ao chão, Mariana foi acudida por uma vizinha que a incentivou a deixar seu 

companheiro, ajudando-a a retornar para a casa dos pais: “Aí ela me deu o dinheiro da 

passagem, me ajudou a levar todas as bolsas, e eu fui (...) voltei pra casa da minha mãe. 

Falei: acho que é menos pior”. A falta de intervenção dos pais de Mariana, que segundo a 

mesma sabiam das agressões sofridas, ficou evidente em seu depoimento. Apenas diziam 

oporem-se a relação e se mantinham distantes da jovem, nutrindo “raiva” da mesma por causa 

de sua escolha. Não era de se esperar muito daquele ambiente em que a violência contra a 

mulher também era hábito. 

Apenas romper o relacionamento foi a saída considerada por Mariana diante das 

agressões. A jovem demonstrou que a denúncia ao agressor nunca teria sido uma opção 

cogitada, muito menos incentivada pelas pessoas próximas. Sobre tal escolha, justificou: 

“Nunca denunciei ele porque eu gostava muito dele. E nem meu pai também”. A recusa em 

acionar judicialmente seus direitos de manter sua integridade física inviolável44 se relacionam, 

então, com certa ligação emocional com os agressores, além do temor dos pré-julgamentos 

familiares e ainda a preocupação com o filho. As mesmas justificativas para a não denúncia 

dadas por mulheres agredidas foram encontradas na pesquisa de Cordeiro (2018), mostrando 

tratar-se de um padrão de escolhas socialmente informado. No caso de Mariana, isso ficou 

evidente no depoimento concedido após realizar a prova do Enem (2015), cujo tema da 

redação teria sido “Violência contra a mulher”. Na ocasião, a jovem afirmou ter ignorado o 

referido tema por descuido, tomando ciência do mesmo apenas após o término da prova. 

Sobre o ocorrido, justifica:  

 

Foi até bom eu não ter escrito nada, porque se eu fosse escrever, eu ia escrever sobre 
mim (...) Eu não sei se eu ia poder escrever, porque aquilo pode, de alguma maneira, 
prejudicar eles, e...porque se meu pai for preso, minha mãe vai ficar com muita raiva 
de mim. E o pai do Guilherme, se ele for preso também, pra mim não vai fazer 
diferença nenhuma, mas depois eu vou ficar com um peso na consciência, que eu fiz 
isso com uma pessoa, mesmo sabendo que a pessoa me maltratou na época. 
 

 
Uma mistura de sentimentos contraditórios como culpa, medo de ser julgada e ligações 

afetivas guiam a escolha de Mariana por se calar, acabando por invisibilizar as agressões 

sofridas, situação ainda muito comum no país quando se trata de violência contra a mulher.  

 
44 Mariana teria à disposição a Lei Maria da Penha, sancionada em 2006 pelo então Governo Federal com o 
intuito de coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, estabelecendo medidas de 
assistência e proteção às vítimas e punição aos agressores. 
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Mariana retornou à casa paterna aos oito meses de gestação e lá permaneceu até seu 

bebê nascer, tendo que retirar-se logo após diante da recusa do pai em continuar a acolher a 

jovem e seu filho. Mariana arrumou um trabalho como doméstica, alugou um quartinho 

naquela mesma comunidade e foi viver com seu filho. Contudo, contou que não conseguia 

manter-se nos trabalhos que obtinha, seja pelas condições domésticas adversas ou mesmo 

porque esses trabalhos enceravam as atividades.  

Foi nesse período que conheceu uma amiga de sua tia que acabara de chegar do 

Nordeste onde experimentara situações de violência muito próximas às vividas pela jovem. 

Mariana formou então uma “nova família” com sua recente amiga e seu filho. A decisão em 

reorganizar a vida familiar em um novo arranjo de laços não nucleares ou consanguíneos foi 

descrita como uma necessidade de “apoio” a ela e a seu filho, já que na condição de “mãe 

trabalhadora” sentia necessidade de alguém que a ajudasse a criar o menino. 

 
14.2.  “Presente”: alargando o “campo de possibilidades” 

 

Ao construir uma narrativa explicitando cada escolha feita em sua vida, Mariana 

revelou possuir um padrão de conduta programado, até certo sentido, ainda que as 

circunstâncias de muitas dessas escolhas escapassem aos atos de vontade. Planeja engravidar, 

construir uma família, trabalhar, enfim, planeja ser independente. Contudo, esses 

“planejamentos” relacionam-se, até então, a lapsos temporais muito curtos. Diante da 

precariedade socioeconômica, a necessidade de resolver a vida dia-a-dia colaborava para que 

sua atenção estivesse voltada mais ao tempo ordinário da reprodução vital: o presente. 

O que demarcou o alargamento dessa temporalidade, de acordo com a narrativa da 

jovem, foi a chegada de determinada “oportunidade” em sua vida, que acabaria por ampliar 

seu campo de possibilidades de escolhas e projeções. Aliás, a palavra “oportunidade”, 

abundante quando a jovem se refere ao momento atual, a permitiu construir uma nítida 

fronteira entre o passado e o presente. Restrita a um contexto limitado de chances 

socioculturais e econômicas, Mariana se via motivada a fazer escolhas que reproduziam 

padrões habituais, um tanto previsíveis em seu contexto de vida. Contudo, conforme nos 

contou, ao ver se abrir um horizonte de “oportunidades” mediadas pela obtenção de um 

trabalho com condições mais favoráveis, passou a nutrir o desejo de perseguir o futuro.  

Mariana construiu sua narrativa demarcando bem o tempo biográfico em “antes”, 

“agora” e “depois”. Quando nos concedeu suas entrevistas, revelou que seu “antigamente” 

havia terminado há três anos, quando foi convidada a trabalhar como recepcionista em uma 
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empresa de eletrônica naval, na qual se encontrava na ocasião. O ocorrido, que é ao mesmo 

tempo descrito como “sorte” e como “conquista”, inauguraria tudo aquilo que a jovem chama 

de “hoje em dia”.  

Apesar de a chegada da referida “oportunidade” ter sido narrada como um “golpe do 

acaso”, não podemos ignorar que tal casualidade é atravessada pela inserção de Mariana em 

um contexto urbano agora mais propício, em certa medida. Já com 18 anos de idade e 

trabalhando na ocasião como garçonete em um restaurante situado num ponto comercial no 

centro daquele bairro da Zona Sul da cidade, a jovem contou que passou a ter contato com 

diversos clientes, funcionários de empresas vizinhas que frequentavam aquele 

estabelecimento. O modo “elegante”, “bem educado”, “simpático” como, a seu ver, se 

comportavam aquelas moças e rapazes atrairia a admiração de Mariana, passando a 

representar para ela um ideal vida “feliz” e “bem sucedida”. À medida que seu estoque de 

conhecimentos se alarga, Mariana entra em contato com outras possibilidades de tipificações 

de condutas, e a partir delas surgem outras expectativas em relação à própria vida e ao futuro. 

Apesar de não ter na época a expectativa de acessar empregos tais como aqueles, já 

que, como informou, sabia que os mesmos exigiam maior nível escolar, incluindo graduação e 

cursos de idiomas, passou a sonhar conseguir um trabalho em situações menos subalternas, 

afinal “não queria ficar servindo mesa à vida toda”.  Mas, como a vida não é feita somente de 

probabilidades, aquilo que Mariana chama de “A oportunidade” de sua vida chegou quando 

um desses clientes lhe ofereceu uma vaga como assistente administrativa numa das empresas 

situadas naquele mesmo centro comercial. A jovem disse que chegou a se emocionar e 

duvidar diante do convite, desacreditando que uma chance tão favorável pudesse estar 

ocorrendo em sua vida. Ao revelar suas baixíssimas credenciais escolares foi informada que 

aquele convite se daria em forma de “teste” no qual seria treinada a desempenhar certas 

funções. Se correspondesse ao esperado, ficaria com o emprego. Caso ocorresse, Mariana 

teria sua carteira assinada, um salário mais vantajoso que o atual, plano de saúde, auxílio 

formação, além dos demais direitos trabalhistas assegurados, situação jamais experimentada 

no mundo do trabalho.  

Se a chance foi interpretada como um “golpe de sorte”, permanecer naquele emprego 

foi entendido como algo a ser “conquistado”.  Uma escolha que envolveria investimentos de 

sua parte. Este é o momento em que a escolarização desloca-se para a sua zona de relevâncias 

mais imediata, assumindo prioridade em sua vida. Uma mistura de “felicidade” e “medo” 

acompanhou Mariana em seu período inicial na referida empresa, sentimento ligado à sua 
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insegurança gerada pela baixa escolaridade, que contrastava com aquele ambiente de 

formação mais elevada.  

 
No começo quando eu fui trabalhar lá, eu não sabia falar direito, nem escrever. Eu 
escrevia muito errado, falava muito errado (...).  Muita coisa eu não sabia, eu ficava ali 
boiando quando eles ficavam conversando. Muitas palavras formais que nem sabia o 
que significava, então, eu ia lá no Google e pesquisava. 
 
Eu tinha medo porque lá as pessoas são diferentes, são pessoas que estudaram, que 
tiveram vidas diferentes. Eu nunca nem tinha tocado num computador. Então eu tinha 
medo de não conseguir mexer, de não conseguir fazer o que eles queriam, e eles me 
colocarem pra fora. E eu ter essa oportunidade aqui e cair. 
 
 

  A estratégia de Mariana para prosseguir no emprego foi retornar aos bancos escolares, 

plano este favorecido na ocasião pelo apoio de seu novo companheiro, que se disponibilizara 

a cuidar de seu filho enquanto a jovem, pós o expediente de trabalho, dirigia-se para as aulas 

na EJA.  Aos 19 anos, Mariana, que felizmente “conquista” a sonhada efetivação no emprego, 

conclui o Ensino Fundamental, ingressando em seguida no nível médio. Quando concedeu 

suas entrevistas, ainda que reconhecesse ser “cansativa” a rotina de mãe-trabalhadora-

estudante, Mariana demonstrou intensa motivação em prosseguir os estudos. A oferta escolar 

noturna na EJA se apresentou também como “oportunidade” para reordenar os rumos de sua 

vida. Nas ocasiões, revelou várias projeções para o futuro, todas guiadas pelo forte desejo 

continuar a “mudar de vida” a partir da ampliação da formação, como veremos a seguir.  

 

14.3. “Futuro”: mobilidade social como “projeto de vida” 

 
Eu faço os deveres todinhos. Eu presto muita atenção, to bem na aula, to bem nas 
provas. Eu to focada, eu quero terminar. Eu to pensando alto, eu to pensando em 
crescer. Eu quero fazer uma faculdade, quero sair de onde eu moro, quero fazer meu 
curso de inglês. É tudo que eu quero. 
 

Nessa fala, presente na primeira entrevista de Mariana, podemos observar o quanto 

suas projeções são o motor gerador da mobilização escolar demonstrada na ocasião. São elas 

que dão sentido à escolarização, garantindo determinado engajamento em relação à vida 

escolar. Cursando os módulos finais do Ensino Médio na EJA, a jovem já olhava para frente, 

planejando seus próximos passos na vida. 

 Durante os dois anos em que transcorreram as entrevistas, Mariana foi concretizando 

alguns planos, reelaborando outros e construindo novos. A cada encontro, nos trazia 

novidades sobre seus projetos, como se tivesse diante de si um horizonte aberto de 



150 
 

possibilidades que administrava conforme seus interesses à mão. Após concluir o nível 

médio, iniciou imediatamente o curso de inglês; mudou-se com o filho e o companheiro para 

uma casa maior, alugada fora da comunidade de origem; financiou um apartamento na planta 

e planejava o momento mais oportuno para iniciar a faculdade de Administração de 

Empresas. Revelou também outros desejos ainda em fase onírica, como o de aprender a dirigir 

e o de viajar para conhecer novos lugares no mundo. 

A motivação para perseguir esses sonhos Mariana disse ter encontrado em seu atual 

trabalho, onde se deparou com novos quadros de referência a partir dos quais passou a 

vislumbrar outras possibilidades de vivência.  

 

O que me incentivou foi o pessoal do trabalho, a empresa onde eu passei a trabalhar. 
Eu também era muito naquela: aluguei um quartinho, to namorando, to morando com 
o [nome do companheiro], tá bom. Mas depois que eu passei pra lá pra empresa, eu vi 
outras coisas. O pessoal falando, em Administração; o meu chefe falando bem, 
educado, falando que viajava pra isso, viajava pra aquilo. Dali, eu comecei a ver 
outras portas, sabe: ah, eu também quero ser assim. Assim é legal ser, é muito bom, é 
divertido, viajar... 
 

Mariana creditou a essas novas referências o fato de ter começado a “pensar mais lá na 

frente”. Contudo, sem desconsiderar a importância desse fator, não podemos ignorar as novas 

condições de trabalho como elemento também relevante na distensão de sua temporalidade. 

Se antes, trabalhando na informalidade e com baixo retorno salarial só conseguia administrar 

a sobrevivência dia-a-dia, hoje, empregada formalmente, dispondo de certa seguridade 

trabalhista e com um pouco mais de folga no orçamento, não apenas sonha, mas vislumbra 

novas possibilidades de investimento na formação. A jovem contava ainda com auxílio-

qualificação concedido pela empresa 45 que a permitia ter seu curso de inglês completamente 

custeado e a possibilidade de subsídio de parte de um curso superior, desde que atendesse aos 

interesses daquele estabelecimento. Isso explica a aspiração da jovem por fazer o curso de 

Administração de Empresas. A motivação pela ampliação da formação se fazia também com 

vistas a melhorias salariais, pois como afirmou, “quem tem inglês e administração ganha bem 

mais lá”. 

Vemos que suas novas atividades profissionais são representadas como fonte de novas 

normas temporais, moldando os usos do tempo de Mariana. As habilidades de planejamento, 

por exemplo, que disse ter aprendido a desempenhar no exercício de sua nova função, lhe 

 
45 Destacamos nesse contexto o Projeto de Lei aprovado em 2008 pelo então Governo Federal que prevê 
incentivos para empresas que aplicarem valores na formação de seus funcionários. 
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serviriam de ferramenta para orientar a conduta em relação ao próprio tempo, conduta esta 

que, mesmo que a jovem não tenha se dado conta, já demonstrava certa tendência a ser um 

tanto programada mesmo antes do ingresso no referido trabalho.  

Como os projetos são dinâmicos por natureza, já que alimentados por um estoque de 

conhecimentos que se alarga constantemente, em seus últimos encontros, Mariana revelou 

plano de fazer curso de comissária de bordo, pois, conforme justificou, nutria forte desejo de 

“passar a vida viajando”. Na última entrevista, já havia se matriculado no referido curso, fazia 

os inúmeros exames pedidos e, com entusiasmo, aguardava o início das aulas na semana 

seguinte. Apesar de admitir que essa nova etapa planejada exigiria ainda mais esforço e 

capacidade de administrar as funções de mãe e trabalhadora, seguia “confiante” e 

“empolgada”. Como afirmou, esse passou a ser seu “plano A”, dado o enorme interesse 

surgido naquele momento em perseguir um dito “sonho de infância” de conhecer o mundo, já 

que acreditava ser possível através daquela nova profissão. Se não conseguisse, voltaria ao 

“plano B”, que era fazer faculdade de Administração para subir de nível salarial e permanecer 

na mesma empresa. Tudo seria feito de modo discreto, a fim de assegurar seu trabalho atual 

enquanto a nova situação se definia.  

 Mariana demonstrou não ter medo de construir planos e ir em busca das 

possibilidades que se apresentavam, sempre traçando metas e calculando os riscos. A partir da 

ampliação dos estudos, vai sonhando com outras vidas possíveis, tendo como fim transformar 

suas condições de existência e “ter uma vida feliz”.  Tantas aspirações são ainda favorecidas 

pela concepção de que ainda tem muito tempo pela frente, dada a pouca idade: “eu ainda to 

nova, tenho 22 anos, então tem tempo pra muita coisa”.  

Por detrás de todos esses planos de Mariana está seu projeto mais abrangente: alcançar 

mobilidade social, intenção expressa nas muitas vezes em que frases como “eu quero crescer”, 

“quero ser mais”, “tem que pensar alto” permearam seus discursos. O forte interesse em 

ascender sua posição social, estimulado pelas novas referências, guia as diversas projeções de 

Mariana, tanto as ligados à escolarização, quanto aquelas relacionadas com moradia, 

comportamento, estética e lazer.  

 

Mariana- Minhas colegas todas são formadas, todas têm curso de inglês. Todas 
ganham bem, falam bonito. Andam bonitas, elegantes. São educadas. E eu pretendo 
ser assim. 
 
Entrevistadora - Ser como? 
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Mariana- Se vestir bem, gostar de outras coisas, samba, gostar de cinema, teatro, 
museu. Eu...quem me vê hoje indo pra museu? Ninguém me via, eu odiava. Eu ficava 
com dor de cabeça só de pensar em ir pra museu. Cinema? Ah, eu vou assistir filme 
em casa,  eu vou ali dançar. Então era uma coisa assim que eu não pensava, mas que 
hoje eu gosto. Mas antigamente a gente não vê isso. Não têm essas oportunidades, 
essas facilidades. Então, eu vi outros horizontes, ser como eles, gostar dessas coisas 
assim, querer crescer, pra ter um futuro melhor, ganhar bem, e dali eu vi que eu podia 
ser mais do que só isso. 
 

Projetos que podem ser pensados também como uma espécie de “rota de fuga” de sua 

posição social. Quando se trata de seu lugar de origem, mais especificamente, da vida em 

comunidade de favela, sentimentos ambíguos entram em cena. É onde os discursos e os fatos 

narrados às vezes se tornam dissonantes.  

 
Eu quero morar num apartamento, eu comprei um apartamento, quero que meu filho 
possa sair e que não haja nenhum corre-corre de tiro ou algo assim. 
[...] 
É um lugar maravilhosos [a comunidade], minha mãe mora aqui, minhas tias, meu pai, 
minhas irmãs. Só que eu não quero mais ficar aqui, não é nem pelo local, que é bom, 
eu conheço todo mundo, todo mundo é simpático comigo. Mas sim porque eu quero 
crescer mais, eu não quero continuar onde eu vivi (...). Mas aqui é um local 
maravilhoso, é perto de tudo, você desce, não tem mais tráfico (...) É onde eu cresci e 
vivi. 

 
Mariana revela perspectivas distintas em relação à sua comunidade.  Por um lado, ela 

aparece como lugar da carência, da violência, da vitimização, da insegurança, da falta de 

perspectivas de futuro, concepções negativas possivelmente potencializadas em outros 

contatos sociais que passou a ter. A comunidade é apresentada como lugar do “outro”, sendo 

ela própria esse “outro” no tempo do “antigamente”, embora tivesse deixado sua comunidade 

há apenas alguns meses antes dessas falas. Por outro lado, quando se trata da narrativa de suas 

vivências, ainda que os fatos relatados apontem para o estreitamento de oportunidades, 

limitação do campo de escolhas, enfim, para inúmeras injustiças sociais vivenciadas naquele 

espaço, a comunidade aparece também como lugar de solidariedade, fraternidade e afetos. É 

como se Mariana se encontrasse numa fronteira abissal, entre negar e acolher aquilo que, em 

grande parte, ainda a constitui. Seja como for, a jovem agora quer olhar para frente, para o 

horizonte, lugar da novidade, da transformação, enfim, da possibilidade de mobilidade social. 

 

14.4. “Futuro aberto”: um tipo de postura temporal distendida 

 

Quando estimulada em uma das entrevistas a dizer que mensagem deixaria para outros 

jovens estudantes do Ensino Médio, Mariana explicita as máximas mais repetidas em seus 
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discursos, ideias que parecem dirigir a própria conduta: “Eu diria que, se você pensa em 

crescer, você tem que ter foco e fé pra poder ser alguma coisa na vida”. Ao pronunciar a 

palavra “foco”, a jovem refere-se à necessidade de se ter objetivos bem definidos e 

estabelecer planejamentos para alcançá-los. Quanto à palavra “fé” Mariana, que revelou não 

ser religiosa, refere-se a ter persistência, força de vontade para alcançar o que se pretende. A 

jovem parece levar a sério esses axiomas em sua vida, chegando a revelar que possuía um 

“caderninho” no qual anotava seus planos, metas e etapas de cada uma delas, as quais ia 

riscando conforme conseguia realizar.  

Não temos definição mais perfeita para tal procedimento se não aquela já estabelecida 

por Schütz como conduta organizada para atingir objetivos, logo, estamos diante de alguém 

que de fato nutre um projeto de vida. Mariana demonstrou estar vivendo de modo intencional, 

o que, nos termos do mesmo autor, ocorre quando o “eu” que desempenha está inteiramente 

interessado na vida, em situação de alerta total em relação à suas experiências. 

Numa das ocasiões em que foi convidada a produzir imagens que representassem sua 

vida, Mariana fotografou um corredor, afirmando representar seus planos para o futuro. Era 

como se seu amanhã fosse um corredor com uma luz no horizonte que a impulsionava sempre 

em frente, na direção de um futuro longo. Em outro momento, apresentou-nos a fotografia de 

uma escada, afirmando que sua caminhada de vida era como aqueles degraus, “sempre 

subindo”.  

O caso de Mariana constitui um tipo de representação de futuro que podemos chamar de 

“ideia moderna de futuro” ou “modelo da primeira modernidade” na qual o futuro é projetado 

numa linha reta, a partir de um “projeto de vida”. Tal modelo, nascido entre os séculos XVII e 

XVIII, traz consigo a concepção de tempo vetorial, aberto e irreversível que, “sem incertezas, 

avança na direção de um indiscutível melhoramento” (LECCARDI, 2005, p.42). 

Os princípios básicos desse “futuro aberto” são a linearidade e a causalidade. O primeiro 

refere-se à ideia de que o futuro é algo que está para além do “agora”, situando-se, portanto, 

numa linha temporal que “progride em frente, sulcando o desconhecido” (ARAÚJO, 2005, p. 

11). Isso imprime o sentido de mudança, de avanço e de progressão. Já a causalidade refere-se 

à ideia de que o futuro depende inteiramente do agir dos sujeitos que devem seguir em frente 

sem nunca tocar o ponto de origem, isto é, sem se cerrar em círculo.  Ainda na base dessa 

concepção temporal está o mecanismo de “diferimento das recompensas” segundo o qual os 

indivíduos tendem a adiar para um tempo vindouro a satisfação possível que o presente pode 

garantir, subordinando, assim, o presente ao futuro sonhado. Isso implica na capacidade de 

autocontrole, conduta de vida para a qual a programação do tempo é crucial (LECCARDI, 
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2008). Essa constelação de valores inclui ainda a valorização da educação formal e a 

concepção do trabalho como veículo de realização pessoal, ideias que a jovem vai 

desenvolvendo ao longo de suas experiências de vida e de trabalho. 

 

 

14.5. Em síntese: um percurso de vida entre determinações e indeterminações 

 

Em suma, Mariana encontra no futuro um ponto importante para a orientação de suas 

ações no presente. É essa dimensão temporal, imbuída da ideia de mudança, de progresso, de 

abertura à novidade, que a permite sonhar e engajar-se na busca por condições mais 

favoráveis de vida. Por detrás de seus sonhos e projetos está a perspectiva de ascensão social 

pelo esforço pessoal. Contudo, sua narrativa aponta que “força” e “foco”, ainda que sejam 

ingredientes cruciais, só bastam quando “oportunidades” se apresentam no percurso da vida. 

São as oportunidades que abrem caminho às novas possibilidades, à indeterminação, 

possibilitando ao indivíduo certa margem de escape de um contexto de probabilidades. Ainda 

que as expectativas explicitadas tanto pela jovem quanto pelos demais respondentes de nossa 

pesquisa estejam entre os ingredientes fundamentais na construção de projetos de vida, é 

necessário que haja oportunidades (de trabalho, de formação, de lazer, de circulação) para que 

os jovens construam e levem a cabo futuros mais favoráveis. 

Como vimos, um intenso jogo entre determinações e indeterminações vai traçando os 

rumos da vida de Mariana e incidindo sobre sua temporalização. Entre constrangimentos e 

escolhas, um “futuro longo” desponta à sua frente, trazendo em seu bojo os sentidos da 

formação escolar. Esses motivos a fim de que guiam Mariana são o que favorecem certa 

margem de autonomia de suas ações frente às estruturas. Ainda que lide com inúmeros 

desafios estruturais, é a partir de um projeto de vida que ela consegue vislumbrar e engajar-se 

na mudança de suas condições de existência.  

Mas, e quando o hoje é tudo o que importa? Que elementos estão por detrás da construção 

de tal percepção temporal e que impactos ela pode causar sobre os percursos de vida e de 

formação dos sujeitos? Esse é o tema da próxima biografia. 
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15. Tempo do “agora”: o eterno recomeço de João e seus “motivos por que”  

 

 
Tem que viver o momento como se fosse o último dia da vida. Se eu morrer? Não vivi. 
Hoje eu to vivendo. Cada segundo de nossa vida é um desafio que a gente tem. 
 
 Todo o dia é uma nova vida que a gente tem, né. A gente sai de manhã com vida mas 
não sabe se volta (...) Todo o dia pra mim é uma nova vida, começa tudo de novo. Ali 
vai tudo ao zero, e eu construo tudo de novo. O começo do dia é sempre o recomeço 
da vida. O que passei ontem já passou, eu não posso voltar atrás. E ali eu to 
começando, eu posso dar uma formulada.  
 

 
Descontinuidade e ciclicidade são elementos implícitos nessas falas proferidas por 

João, outro jovem estudante da Eja que, de forma atenciosa, nos cedeu seus depoimentos. Ao 

conceber a vida como um eterno recomeço diário, concentrando toda a atenção no tempo do 

“agora”, como se não houvesse um  “depois”, o jovem expressa uma perspectiva temporal de 

curta dimensão, focada sempre no presente.  Falas dessa natureza, recorrentes em suas 

entrevistas, nos instigaram a investigar como essa temporalidade compendiosa se construiu ao 

longo de sua biografia e como ela afeta o modo como o jovem lida com a escolarização e com 

a vida.  O resultado dessa análise deu origem ao texto biográfico a seguir.   

 

15.1. “Passado”: querer esquecer e precisar lembrar 

 

 

João estava próximo de completar 28 anos e de concluir o Ensino Médio na EJA quando 

nos concedeu sua primeira entrevista. Autodeclarado negro, residia sozinho em casa alugada 

numa comunidade de favela situada na Zona Norte do município do Rio de Janeiro e tinha 

uma filha pequena que morava com a mãe, de quem se separara.  Natural de Pernambuco, 

informou ser evangélico e trabalhar a seis anos como balconista de uma loja de artigos de 

vidro situada no centro da cidade. A mãe de João, que tinha entre 40 e 45 anos de idade, 

permanecia morando em sua cidade natal, situada no interior de Pernambuco. Lá vivia 

também a única irmã de João, pouco mais velha que ele, juntamente com o marido e dois 

filhos. O pai do jovem falecera antes de seu nascimento, não aparecendo em seus relatos 

qualquer menção à família paterna. 

Além da primeira entrevista, ocorrida em 2014 na escola em que João estudava, o jovem 

participou de um Grupo de Discussão e nos concedeu mais três entrevistas aprofundadas no 
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ano seguinte. Colhemos também um breve depoimento com uma professora, indicada por 

João, e outro com seus empregadores, no local de trabalho46. Com um jeito irreverente, 

falante e descontraído, o jovem demonstrou muito entusiasmo com a pesquisa, envolvendo-se 

em todos os passos aos quais era convidado a participar. Falar de si pareceu um exercício 

excitante para o mesmo.  

João não nos deu muitos detalhes de sua infância. Seu relato a respeito desse passado foi 

feito em caráter de breves menções, poucas descrições e muitas argumentações através das 

quais ele retornava constantemente ao presente. Com as palavras “sofrimento”, “tristeza” e 

“frustração”, repetidas diversas vezes quando falou do passado, o jovem avaliou, resumiu e 

divulgou as principais imagens nutridas a cerca dessa fase de sua vida.  

João nasceu na cidade de Goiana, Pernambuco, onde viveu com a família até os 18 anos 

de idade. Contou que não chegou a conhecer o pai, já que este teria sido brutalmente 

assassinado quando ele ainda estava no útero materno. A voz embarga ao mencionar o fato 

revela reatualização de um sentimento de injustiça construído em torno da memória desse 

ponto trágico que marca o início de sua vida: “Pô mano, eu não tive pai não. Meu pai morreu 

eu tava na barriga da minha mãe. Os caras falaram pra ela que se desse parte deles, eles iam 

me tirar pelas costas”. 

O jovem contou também que teve uma infância muito pobre, sendo criado com a irmã na 

casa das tias e da avó, devido às ausências da mãe que constantemente viajava para trabalhar 

em São Paulo e no Rio de Janeiro. Diga-se de passagem, a migração pendular (ou 

permanente) é um aspecto comum nos depoimentos dos jovens da pesquisa de origem 

nordestina, que, em face da estagnação econômica de suas regiões, via membros da família se 

deslocar para o sudeste em busca de oportunidades de emprego. Contudo, para além da 

distância física, o jovem queixou-se da distância afetiva da mãe, já que, mesmo quando estava 

presente não costumava lhe dar a atenção e o afeto de que careceria naquela fase da vida. 

Impaciente com as atitudes “rebeldes” e “desobedientes” do menino (adjetivos utilizados pelo 

próprio para definir-se na infância e adolescência) a mãe constantemente utilizava a violência 

dura como único recurso para “corrigir” seu mau comportamento. Esses relatos de maus tratos 

na infância também reatualizam um sentimento de mágoa nutrido pela figura materna: 

 

 
46 Também compõem o acervo da pesquisa uma sessão de fotos realizada  com João em um Paintbaal, retratando 
um momento em que o jovem  se diverte com os amigos. João também realizou fotos e vídeos a pedido da 
equipe de pesquisa. Porém esses arquivos não são alvo de nossa análise aprofundada. Nos ativemos apenas às 
representações expressas por ele ao apresentar, nas duas ultimas entrevistas,  suas  vídeos e fotos autoproduzidas. 
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Hoje em dia eu não me transo muito com a minha mãe por causa das situações do 
passado da vida. Isso que me choca mais. Minha mãe bebia, chegava ao ritmo de 
alcoólatra, tipo assim que eu posso citar, de me espancar (...) bebia e queria me bater, 
mano. Me colocava de joelho em tampa de garrafa, de chapinha, se saísse o castigo era 
mais severamente. Era daquele ritmo tipo militar, chamava: “senta pra apanhar” e eu 
tinha que sentar.  
 

A relação com as tias na casa das quais morou era igualmente conflituosa, 

rememorada em meio a ressentimentos. João queixou-se das constantes reclamações, dos 

maus tratos e da falta de liberdade quando com elas residia. Em meio aos conflitos familiares, 

disse que era comum ouvir das tias frases como: “ah, não passa dos 15 anos, vai ser 

vagabundo. Vai procurar a vida errada, vai morrer rápido”, que expressavam expectativas 

negativas e fatalistas em relação ao menino. Essas expectativas familiares de um futuro curto 

para João atualmente ainda incidiam sobre o modo como o jovem elaborava sua 

temporalidade, questão que exploraremos mais a frente. 

A única figura adulta que evoca a imagem de cuidados e afetos na infância é a da avó 

materna, já falecida. Em homenagem a essa avó, João chegou a batizar a filha com seu nome, 

o que indica a construção de uma relação de proximidade e identificação com a mesma. 

“Minha avó cuidou muito de mim”, “minha avó era o mais sagrado” são as únicas frases 

afetuosas proferidas sobre sua infância, o que justifica porque ainda no presente, mesmo 

ausente, ela representava uma referência simbólica importante na vida do jovem. 

O trabalho é outra marca importante de sua infância. João conta que começou a 

trabalhar muito cedo, entre nove e dez anos de idade fazendo “frete” em frente a um 

supermercado, ou seja, ajudando as pessoas a transportarem suas compras. Durante a infância 

e adolescência também trabalhava como camelô com a tia, vendendo roupas na feira. Segundo 

demonstrou, era um trabalho desempenhado com muito desgosto, por obrigação, já que 

morava com a tia e precisava que ajudar.  

João afirmou que a mãe e as tias sempre “cobravam” que ele estudasse, contudo, esse 

“incentivo”, segundo o jovem, ficava apenas no âmbito da exigência, já que nunca teria sido 

acompanhado nas atividades escolares pelos adultos com os quais convivia. Ao mencionar 

esses episódios, mais uma vez o ressentimento pela mãe é revisitado:  

 
Minha mãe não era aquela que dá educação legal, tipo assim: o que tu teve na escola 
hoje? Uma matemática, um português? Não teve nada, nunca se preocupou comigo. 
Eu tinha que estudar. Se eu passasse e fosse aprovado, bem. Se não fosse, o couro 
comia, mano (...) Ela queria que eu estudasse. Era estudar e trabalhar, estudar e 
trabalhar, minha função era essa. Era eu e minha irmã nesse sofrimento, muito 
sofrimento. 
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Como a maioria dos jovens da pesquisa, João cresceu em um ambiente familiar de 

pouca escolaridade, sem ter referências próximas de adultos com longevidade escolar. Para 

além das exigências, não havia um contexto que reforçasse o comprometimento com os 

estudos. Sua mãe, a única que teve a escolaridade mencionada, estudou até a quarta série do 

Ensino Fundamental, tendo adquirido a maternidade quando ainda estava na adolescência. A 

baixa escolaridade unida a pouca oferta de trabalho formal vivenciada em sua cidade, 

reduziam as oportunidades de trabalho para sua família, que acabava por se inserir no meio 

informal para prover o sustento da casa.  

Essas circunstâncias não deixaram a trajetória escolar de João ilesa. Durante o Ensino 

Fundamental, somaram-se diversas reprovações, até abandonar a escola durante a 

adolescência. Além do desafio de conciliar os estudos com o trabalho, fator que aparece 

sempre no contexto das justificativas para as irregularidades na trajetória escolar, a relação 

conflituosa de João com a instituição escolar também tem peso não desprezível nas 

irregularidades de seu percurso acadêmico.  

Durante sua vida escolar, João encarnou uma performance de aluno bagunceiro, 

“zoador”, inquieto. Esse detalhe de sua vida escolar o jovem revelou apenas na primeira 

entrevista, quando, na preparação para a filmagem, falava de suas travessuras da infância e 

adolescência na escola, como se ainda quisesse exibir uma postura de aluno “perturbador”:  

 
Eu sou zoador, eu gosto de zoar, pô. Eu gosto de perturbar, eu sou perturbador. Eu 
baguncei demais a escola, cara. Eu pegava...eu pagava pra estourar os vasos da escola 
(...). Colocava a tal da bomba relógio. Botava assim, oh (faz gesto)...fumava um 
cigarro....eu não fumava, mas comprava cigarro, pá... acendia o cigarro, aí arrancava o 
filtro e colocava no pavio dos fogos, colocava em baixo do vaso. Tu tava assistindo 
aula...do nada, depois de meia hora... “bum”...aí lá vinha o diretor: Quem foi? 
...Quando tu for começar, tu fala aí, mano.. (comentários de João enquanto espera o 
início da entrevista) 
 
 

Essa é a única imagem de seu passado escolar que o jovem menciona, aliás, o único 

relato de diversão fornecido sobre sua infância.  A imagem de um espaço de entretenimento, 

de aventuras, nem que fossem por meio da transgressão das regras impostas. Em meio a um 

ambiente familiar de poucos afetos e muito trabalho, o espaço escolar ganhava outros 

significados. O comportamento transgressor aparece como o recurso escolhido para desfrutar 

da diversão e da atenção desejadas, já que, “perturbando” a ordem estabelecida para o 

ambiente, João acabava por chamar o foco dos adultos para si.  

Além das confusões na escola, o jovem mencionou constantes conflitos com outros 

rapazes na rua, situações em que disse se sentir injustiçado, sem ter alguém que o defendesse. 
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Nesse momento, que coincidia com o início da adolescência, revelou ter nutrido um forte 

desejo de vingar a morte de seu pai por acreditar que, se vivo, representaria o apoio e a 

proteção necessitados naquela fase da vida:  

 

Eu queria vingar a morte do meu pai. É muito triste você crescer sem um pai. Sem ter 
alguém que te defenda. Com uns 14 anos, eu comprei uma arma pra mim, minha 
intenção era vingar a morte do meu pai. Mas graças a Deus, Deus não deixou eu 
realizar não (...) Que é muito triste tu chegar num lugar, um maior que você...tu 
moleque, pá, te espancar, te dá moca (...). Tá entendendo, me dava vários cascudos, 
saía pra casa chorando. Eu não falava pra minha mãe, se não ela ia brigar com os 
homem...e me batia. 

 
 

João afirmou ter desistido posteriormente da empreitada de vingança, contudo, as 

circunstâncias dramáticas em que se deram a perda do pai ainda afetam o modo como o jovem 

pensa o próprio futuro, situação que veremos mais adiante.  

 

15.1.2. A migração para o Rio de Janeiro e a sedução da “vida errada” 

 

Aos 18 anos de idade, sem ainda ter concluído o Ensino Fundamental, João veio para o 

Rio de Janeiro morar na casa de uma de suas tias que já havia migrado para a cidade. O 

motivo da vinda o jovem não narrou em detalhes, apenas mencionou um conflito com os tios 

envolvendo a polícia, em frente ao supermercado em que trabalhava, o que teria tornado sua 

permanência inviável naquele local. Esta mudança representaria um marco significativo em 

sua trajetória, pois, a partir daquele momento, veria ampliados seus desafios de sobrevivência.  

Os primeiros anos de chegada à cidade representaram para o jovem um período de 

risco, já que logo se envolveu com o “mundo do crime”. Sobre esses anos de sua vida João 

também não foi muito narrativo, recorrendo a diversas metáforas que lhe permitiam tematizar 

as experiências com a “vida errada”. Sempre que se aproximava de algum ponto crítico desse 

passado, João tornava-se muito argumentativo, seja referindo-se a terceiros quando queria 

falar de si, seja evocando a imagem de mágoa da mãe, o que nos fez concluir ser este um 

recurso utilizado pelo jovem para poupar-se de fornecer detalhes sobre aspectos delicados de 

seu passado.  As imagens e metáforas fornecidas por João representaram para ele um modo 

confortável de contar sua história e de refletir sobre elas. Para nós, tornaram-se um caminho 

para compreendermos de que modo o jovem elaborava suas experiências, e de que forma as 

mesmas afetavam sua temporalidade.  
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Às imagens de “sofrimento” e “mágoa” com as quais o jovem enquadrou seu passado 

somam-se à de “decepção”.  No acervo de fotografias produzidas por João para representar 

sua história, estava uma imagem de si mesmo com a cabeça baixa, representado, segundo ele, 

sua autodecepção pelos “muitos erros” cometidos no passado. Descrevendo a imagem, avalia 

esse passado, como faz em todas as vezes que se refere a ele, trazendo sempre as experiências 

para o presente, avaliando-a de acordo com o momento atual: “Umas decepções que eu tive 

na vida. Algumas coisas que tu faz que tu acha que tá certo, e  num tá (...) No momento era 

alegria, hoje se eu for pensar, é decepcionante”. 

Em outro momento de seu depoimento, João tematizou a “vida errada” apropriando-se 

do mito bíblico de Jonas, um personagem que teria sido engolido por uma baleia ao tomar 

uma rota de navegação oposta a uma ordem divina. Na aplicação do jovem, sua baleia 

representaria o “mundo do crime” que o teria engolido tão logo cruzou a ponte em direção ao 

“mar” da cidade do Rio de Janeiro: 

Jonas foi bastante teimoso. E em certo momento da vida tu é rebelde contigo mesmo. 
E a historia de Jonas é quase parecida com a minha... tipo assim...Deus manda ele ir 
pra Niterói, ele queria ir pra Cascadura. Deus falou: tá maneiro. Aí foi engolido, 
passou dois dias dentro do ventre de uma baleia. Eu fui engolido pelo mundo, pelos 
erros da vida...e o mundo te engole, se tu não souber andar  (...) Essa vida errada, que 
se você não for certo, os amigos mesmo te dá uma passagem pra tu ir pro céu. A 
cidade do pé junto. Entendeu (...) Coisa que eu fazia, que eu achava que era bom, que 
era maneiro, e agora, não é mais.Aquela empolgação, tu vai empolgado, e pensa que é 
futuro...e é desfuturo. 

 

Refletindo sobre sua escolha, João a caracteriza como um momento de “curtição”, no 

qual o que importava era aproveitar o prazer do presente, ainda que por meio de aventuras 

arriscadas. Foi ainda uma opção que se apresentou em seu contexto de vida para que o jovem 

pudesse desfrutar do “prazer” do consumo. Mas estar envolvido com a criminalidade urbana 

não representou apenas “empolgação” e “curtição”. João revelou ter visto muitos amigos 

próximos que viviam com ele “dentro da baleia” serem assassinados ou presos. Não à toa, 

avaliou aquele momento como sendo um “desfuturo”, palavra criada por ele para descrever a 

negação ao futuro, já que o risco de morte era constante.  

Tanto a “vida errada”, quanto a “infância sofrida”; são imagens do passado que, apesar 

de afirmar querer esquecer, João constantemente as reatualiza, apontando o quanto constituem 

balizas importantes na reinvenção de si. Nesse contexto, passado e presente são mais que 

noções temporais, tornando-se demarcadores das ações que quer rejeitar e daquelas que quer 
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acolher. Tais experiências congregam elementos significativos do estoque de conhecimentos 

de onde o jovem retira referências para as ações no presente e a imaginação do futuro.  

 
15.2. Presente: “agora to vivendo” 

 
 

“Recomeço” “vitória”, “superação”, “alegria”, “desafio” são as palavras mais repetidas 

quando João se refere ao momento presente. É por meio delas que o jovem constrói uma 

“nova” imagem de sua vida, uma representação positiva que se contrapõe às experiências 

negativas alocadas no passado. Contudo, esse presente contém mais substratos de passado do 

que de futuro, já que aparece mais condicionado por experiências já vividas do que por 

expectativas para o amanhã. Em uma das entrevistas, referindo-se à imagem de uma ponte47, 

João afirmou que a mesma lembrava seu “antes” e “agora”, como se simbolizasse um elo 

entre o entre o que “foi” e o que o que afirma ter se tornado, ou seja, entre o passado e o 

presente, dimensões temporais mais valorizadas em sua biografia.  

 

15.2.1. O nascimento da filha: um “suporte existencial” para a reinvenção de si 

 

O elemento basilar que encarna esse tempo do “agora” é o nascimento de sua filha, que 

ocorreu quando o jovem tinha 25 anos de idade. Quando nos concedeu seu último 

depoimento, a menina estava prestes a completar quatro anos e morava com a mãe, ex 

companheira de João. Naquela ocasião, o jovem afirmou que cuidava da menina nos finais de 

semana, mas disse nutrir desejo de adquirir sua guarda para desfrutar de mais tempo com a 

mesma. Em todo o momento, demonstrou desempenhar a paternidade de modo ativo, 

acompanhando a filha nos cuidados com a saúde, educação, alimentação e lazer, tudo 

aparentemente feito com envolvimento emocional intenso.  

A descrição do nascimento da filha está entre os poucos detalhes biográficos mais precisos 

que João nos forneceu. Ainda que tenha demonstrado certa dificuldade em informar o período 

de tempo dos eventos ocorridos em sua vida, ele mantinha o hábito de citar com precisão o 

ano, mês e hora do nascimento da menina. Ao se tornar descritivo e insistente em alguns 

detalhes que envolvem a filha, João nos leva a compreender não apenas a profundidade 

 
47 A imagem da ponte a qual o jovem se refere estava disposta em um varal de fotografias durante o encontro 
para a realização do Grupo de Discussões do qual o jovem participou. Fazia parte de uma das metodologias 
utilizadas pela pesquisa Jovens Fora de Série cujo objetivo era favorecer a autoreflexividade a partir das 
imagens.  
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afetiva de seu relacionamento com a mesma, mas também o quanto a representação da 

paternidade tem papel central na construção de um “novo” relato sobre si.  

Nos depoimentos de João, a pequena Maria Carolina encarna a imagem de “nova vida”, 

um “novo João” já que, como afirmou, teria deixado a “vida errada” quando soube que seria 

pai.  A menina representaria, então, uma referência temporal divisória entre o “antes” e o 

“agora”, uma fronteira entre a “vida errada” e a “vida direita”.  

 João- “O que me fez mudar muito o jeito que eu sou foi minha filha. Tem que muda 
agora não pode ser depois. Eu não tinha filho, não tinha nada, não tinha compromisso, 
eu era voado. (...) Depois que eu tive minha filha foi que eu..pô...tem que 
mudar...agora parou... 

Entrevistador– mas a ideia de mudar veio quando você soube que a sua companheira 
tava grávida ou quando ela nasceu? 

João- Quando eu via ela na barriga eu sabia que ela tava ali. Começou a partir dali. 
Que descobriu que tava grávida..eu digo; agora tem que começar mudar. Aí já 
começou o desdobramento de preocupação. 

Entrevistador- Aí você saiu da vida errada? 

João- Ah...saí (abaixando a cabeça) graças à Deus eu saí (silêncio breve) 

Entrevistador- Pensando nela? 

João- Porque agora eu tenho uma filha, eu tenho que ter outra vida, né. Eu já perdi 
vários convites pra fazer...perdi não, eu, graças a Deus, rejeitei vários convites (...). Eu 
disse: pô, não dá pra mim mais não...não quero não. Vou ganhar mil, dois mil, cinco 
mil...mas...a vida, pra minha filha, vale mais do que isso. Eu não tenho vergonha. Eu 
teria vergonha de falar: pô, to fazendo ainda...mas eu tenho o orgulho de falar que eu 
não faço mais”. 

 
Quando solicitado pela equipe de pesquisa a produzir imagens (fotografias) que o 

ajudassem a contar sua história, a fotografia da menina foi a primeira imagem que João nos 

apresentou, descrevendo-a como “lente, óculos, menina dos meus olhos”, o que nos levou a 

entender que a paternidade era o principal prisma sobre o qual o jovem queria olhar ser visto 

pelo mundo. O enquadramento de “pai de família” significa um apoio na tentativa de 

redirecionar suas ações e reelaborar sua autoimagem: “esse aí é meu lado positivo da vida, 

que eu penso que sempre vai me dar força”, revelou referindo-se à menina. Ela é seu “agora”, 

o ponto mais favorável que quer mostrar sobre sua vida:  “O momento bom que eu tive até 
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agora, a vitória que eu to levando até agora foi minha filha, mano. Que faz minha alegria, 

entendeu” 48 

Quando, em momento posterior, foi solicitado a produzir vídeos sobre seu dia-a-dia, a 

pequena Maria Carolina mais uma vez abriu a sessão. Em primeiro plano, apareceu João com 

a menina, preparando-se para assistirem a um filme infantil enquanto ele lhe dirigia as falas 

para a câmera com frases do tipo: “fala eu te amo papai”; “fala eu sou o amor do meu pai”.  

Em segundo plano, apareceu sua companheira sentada no sofá, quase imóvel, organizando os 

preparativos para a comemoração do aniversário da menina que se aproximava. Ao referir-se 

a essas imagens diz: “aquele vídeo lá de cinema mostra que eu sou muito família, entendeu”, 

expressando assim um retrato idealizado de família e de paternidade, construído com 

substratos de passado e de projeção.  Em outro momento argumenta: “minha filha é a pessoa 

que nuca vai me decepcionar”, indicado o lugar ideal que a menina ocupa em sua vida. 

A filha aparece em todos os seus argumentos de “mudança”, condensando a justificativa 

de que por ela é preciso afastar-se de atividades arriscadas para manter-se vivo e lhe 

proporcionar uma “vida decente”. Assim, é tomada como o fio orientador de sua conduta, um 

ponto de referência para organizar as ações no presente. 

João- Eu falei pra mim e pra Deus: Não quero tirar um centavo de ninguém pra dar 
pra minha filha. Isso aí não me compete mais não. Se eu cometer esse erro...eu não sou 
um homem...porque um homem tem que ter sua palavra. Então você passa a ser 
covarde, cosigo mesmo. [...] hoje eu não tô pecador não [...] Eu sempre tive essa 
personalidade...se eu to certo, eu to certo. Se eu to errado, eu baixo minha cabeça e 
fico quieto. Graças à Deus, eu não cometo mais essas infrações...preciso... 

Entrevistador- aprendeu com a experiência? 

João- A experiência...e o medo.  Eu tenho medo de perder minha filha. Minha filha é 
tudo pra mim. 

 

Sempre que fala da filha, menciona seu dilema com a vida “vida errada” e vice-versa. Ao 

descrever o que representava para si a imagem da menina numa foto que produzira diz:  

 

Tudo para mim. Minha filha. Essa é a Maria Carolina, que deus me deu. Faço de um 
tudo, graças a Deus não preciso tirar nada de ninguém para dar para minha filha. Isso 

 
48 Em sua penúltima entrevista, João mencionou, de modo inesperado, a existência de uma “outra” filha, fruto de 
um “outro relacionamento”, que possivelmente tivera antes de vir para o Rio de Janeiro. Ainda que o fato não 
tenha ficado claro, já que o jovem desconversou em seguida e não voltou a tocar no assunto, pensamos no quanto 
revelar esse “detalhe” poderia quebrar o enquadramento baseado na paternidade que vinha construindo até então. 
Seria este um dos motivos de tal encobrimento? Essa foi uma das hipóteses não comprovadas que construímos 
ao longo da análise. 
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foi uma coisa que eu combinei com Deus, mesmo.  Quero fazer de tudo certo para dar 
para minha filha. Fazer a alegria da minha filha e a tristeza dos outros eu acho que não 
é legal, entendeu. Eu prefiro me dispor a acordar cedo, pra dar do bom e do melhor pra 
minha filha. Eu costumo dizer: dentro da minha condição, eu dou do bom e do melhor 
pra ela. O qual eu não tive, eu faço por ela. 

 

A dualidade entre fazer “certo” e fazer “errado”, constante especialmente nos relatos 

em que a filha aparece, aponta o quanto manter-se fora da “vida errada” ainda representa um 

“desafio” para o jovem.  Viver “corretamente” em seu contexto de vida é desafio que exige 

vigilância constante para não retornar ao que diz ter abandonado. Não à toa, para o jovem, 

“cada minuto é um desafio pra a gente superar a vida”.  João sente-se em constante estado de 

risco de revir a esse “passado”, seja retornando a condutas “deixadas”, seja sendo 

responsabilizado por atitudes pregressas. Ao mesmo tempo em que diz querer “esquecer o 

passado”, insiste em lembrar para negá-lo, cotidianamente. É como se precisasse convencer a 

nós e a si mesmo de que “agora” era uma “nova pessoa”. E a filha é o suporte principal nesse 

movimento diário de “superação” do referido “desafio” de manter certa direção na conduta. 

 

15.2.2. Suporte material: trabalho formal como “superação”  

 
Outro apoio importante na organização de sua conduta é o trabalho formal que João 

agora possuía. Na ocasião, o jovem trabalhava há seis anos como balconista com carteira 

assinada em uma loja de vidros, situada no centro da cidade, onde recebia um salário mínimo. 

Antes desse emprego, trabalhou como servente de pedreiro, tempo que recorda com afeto 

devido aos laços de amizade e aos aprendizados daquele ofício adquirido com os 

companheiros. Sobre o atual trabalho, João o definiu como “superação” do passado. 

Apresentando-nos uma fotografia de seu local de trabalho, descreveu-o da seguinte forma: 

 
Entrevistadora- O que essa foto fala sobre o que você é hoje? 
 
João- Superar, né, as coisas que aconteceu e, hoje, eu...tipo assim...não me imaginava 
tá assim, entendeu. Então, eu, tava do zero e já fui pra um dez. Pô, hoje eu trabalho 
numa loja de vendedor...vendendo. Hoje eu trabalho com o público, que no meu 
passado eu carregava frete, como fala aqui é o carreto, e de um dia pra noite fui 
trabalhar numa loja de vendedor. Aí é uma superação, né. Pra mim é uma superação. 

 
As experiencias difíceis vivenciadas com os trabalhos desempenhados no passado são 

a fonte de contentamento do jovem com o emprego atual. João refere-se neste e em outros 

depoimentos aos trabalhos informais que teve na infância e adolescência como freteiro e 

camelô, atividades nas quais, segundo ele, sentia-se humilhado e inseguro devido a 
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irregularidade dos rendimentos. Já o trabalho atual, por ser garantido por contrato formal que 

assegura direitos,  representa dignidade e segurança para a manutenção da sobrevivência.  

 
Aqui to com trabalho de carteira assinada. Tu sabe que vai chegar final de ano e vai ter 
o digno que o ser humano precisa. No camelô tu é mal visto.Mesmo que você tá 
trabalhando, tu não tá pagando imposto. Aí o comerciante que paga imposto fala: Pô, 
isso aí tá errado, eu pago imposto e ele não paga (...) Eu tenho uma carteira assinada, 
se acontecer alguma coisa, minha filha vai tá amparada pela lei trabalhista, entendeu. 
(...) eu penso na melhora...eu melhorei um pouco de vida. Que eu sei que chegar o 
final do ano é um décimo terceiro que tu pode comprar uma coisa a mais.  

 

Esse aspecto referente ao trabalho abordado por João se aproxima daquilo que os 

dados quantitativos desta pesquisa apontaram: enquanto para os sujeitos mais pobres a 

informalidade significa fragilidade, marginalidade e precariedade, as garantias e direitos 

assegurados por contratos formais representam a estabilidade necessária para o bem estar e 

estruturação da vida.  

Se é na filha que João demonstra ter encontrado uma referência para evitar o 

envolvimento com a criminalidade urbana, é no trabalho que encontra os meios para enfrentar 

o desafio de driblá-lo cotidianamente. A partir de seu emprego, afirma experimentar o 

“prazer” de olhar seus pertences e dizer: “isso aqui é meu, foi eu que comprei, não tirei de 

ninguém”, o que também coopera para conferir status de dignidade à sua autoimagem.  

O trabalho aparece também representado como um elemento central na estruturação de 

seu ciclo de vida, aquele que garante seu recomeço diário. Relatando seu trajeto até o local de 

emprego, com todas as dificuldades enfrentadas no deslocamento (metrô lotado, correria para 

entrar e sair), cria a interessante metáfora de um “bolo” que, de acordo com ele, representa o 

metrô, sendo o aglutinado de pessoas nos vagões seu “recheio”, as vicissitudes do trajeto o 

“preparo” e a aguardada chegada ao local de trabalho o “parabéns”. Essa simbologia que liga 

a chegada ao trabalho (o “finalmente”) a um momento de festejo, talvez aponte que é no 

trabalho que ele encontra os apoios, materiais e simbólicos, para estar enfrentar o desafio de 

estar sempre recomeçando sua vida.  

Além de encontrar nele seu “ganha pão”, viu do trabalho a oportunidade de estabelecer 

relações interpessoais que lhe serviam de apoio na vida. Sobre o emprego atual, o jovem 

destacou a figura dos patrões como referências importantes, demonstrando ter construído com 

eles uma relação de afeto e confiança, fato também endossado pelos próprios em depoimento 

à nossa equipe. Esse relacionamento se iniciou quando João trabalhou como servente de 

pedreiro na casa do casal. Terminada a obra, vendo que o jovem não tinha trabalho fixo, 
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decidiram empregá-lo na loja da família. Mas os laços se estreitaram quando João,  ao ser 

acometido por um problema de saúde que o levaria a passar por uma cirurgia,  foi cuidado 

pelos patrões, como ele mesmo relata, “como um filho”. O relacionamento já se estendia por 

uns 6 anos quando nos deu sua última entrevista e,  como afirmou o jovem,  representava seu 

“momento de acolhimento”.  Ao se sentir amparado, João demonstra transferir para seu 

Diógenes e dona Alice a idealização do pai e da mãe que gostaria de ter tido, tipificando, 

assim, essa experiência recente a partir do próprio passado familiar.  

 
15.2.3. “Suportes afetivos”: sociabilidade e lazer como redenção do passado 

 
Uma das razões para o tempo do “agora” ser a dimensão mais valorizada na vida de 

João deve-se ao fato de o jovem depositar nele todos os seus anseios por prazer, satisfação e 

realização, postos sempre em contraste com um “passado” em que teria sido privado dessas 

emoções. Além da filha, é no lazer, especialmente ligado ao futebol ao qual se dedica nos 

finais de semana, que encontra sua principal fonte de contentamento desse presente.  

João informou no período da pesquisa não ter hábito de frequentar shows de música, ir 

a teatros, sair para dançar, ir ao cinema, ler livros, viajar ou acessar redes sociais com 

frequência. Seu lazer resumia-se aos momentos com o futebol, que também representava uma 

importante fonte de amizades e socialização. Semanalmente, João reunia-se com seus 

companheiros para jogar futebol, situação ocorria em sua comunidade mesmo. Ele 

demonstrou ainda não circular muito pela cidade em busca de lazer, frequentando 

esporadicamente comunidades vizinhas, sempre por meio do futebol ou do paintball, esporte 

praticado mais recentemente e de modo menos frequente, devido ao custo. Em todas as 

entrevistas o jovem mencionou sua “paixão” pelo futebol, e, diga-se de passagem, o esporte 

está entre as poucas descrições mais detalhadas que o jovem faz de seu dia-a-dia:  

 
Entrevistador- Teus amigos em geral são desse grupo? 
 
João- A maioria, nesse grupo aí.  O grupo tem umas 100 cabeças. Tem os que jogam, 
o dono, todo mundo vai. Aí fica bacana, a brincadeira maneira. Aí depois tem um 
churrasco, todo mundo conversa. Aí tu vai desestressar a mente do trabalho, da escola, 
do que tu tem que fazer. Digo, pô, vou relaxar ali. Aí tu fica tomando um refrigerante 
com a galera, pá. Maneiro, aí isso aí pra mim é fundamental, eu gosto, eu gosto. (...) 
Tem que ter o futebol na minha vida.  
 

Quando criança e adolescente, João nutria o sonho de tornar-se jogador de futebol 

profissional e adquirir “fama” nesse meio, sonho, frustrado devido à falta de condições 

financeiras para ir à outra cidade participar de treinos. Por isso, quando aceitou participar da 
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pesquisa, o jovem mostrou-se entusiasmado com as filmagens para a produção do filme “Fora 

de Série”, que, segundo ele, era a realização de um sonho de tornar-se conhecido. Não à toa, 

João demonstrou grande admiração pelos operadores de câmeras de nossa equipe, já que para 

ele, era como se tivesse a oportunidade de “realizar um sonho de infância, não por meio do 

futebol, mas através de uma pesquisa educativa”. Demonstrando essa relação idealizada entre 

as entrevistas e o futebol, disse certa vez: “O que a gente puder fazer pra contribuir, vamos até 

o final, pra ficar bonito e ganhar um dez do Pelé lá na frente”. Sempre que podia, João 

aproveitava-se do futebol para construir metáforas que o ajudavam a expressar suas ideias. 

O lazer para João representa um meio de “esquecimento” do passado, das experiências 

negativas de sua vida, além de uma forma de compensá-lo, resgatando a infância perdida, já 

que imagina estar vivendo hoje aquilo que deveria ser memória. Referindo-se à fotografia de 

seu equipamento de paintball: 

 
Entrevistadora: E isto? O que é? 
 
João: (sorriso de satisfação) A minha infância de agora, alegria. Uma coisa que no 
passado eu não podia fazer e agora eu consigo. (...) Ah...hoje eu quero brincar, 
entendeu. Isso aí é minha infância. O que eu não tive no passado, tô tendo agora. (...) é 
a rapaziada maneira que ali eu me sinto uma nova criancinha. Me comparo igual a 
minha filha ali. 
Entrevistadora: E qual é o nome que você deu a esta foto? 
João- Infância...que eu não tive...eu to tendo agora. 
Entrevistadora-E tá bom de viver a infância agora? 
João- Tá, né. Se eu pudesse viver lá atrás também, era muito melhor, mas...como as 
condições veio agora...de curtir...o desafio tá sendo curtir agora. 
 
 

15.2.4. Acolhimento e compreensão como motivação escolar  

 

Alguns depoimentos concedidos por João transcorreram enquanto ele cursava os 

módulos finais do Ensino Médio na EJA. Em suas últimas entrevistas, o jovem já havia 

concluído a educação básica e aguardava ansiosamente a confecção de seu diploma. O retorno 

à escola teria se dado por incentivos da atual companheira, formada e empregada em um 

escritório de contabilidade. O jovem também ressaltou o investimento da mesma para ensinar-

lhe a falar corretamente, já que, como afirmou, considerava-se “muito ruim no português”. 

A performance de aluno “bagunceiro”  João sustentava mesmo após ter passado a fase 

de infância e adolescência. Em um depoimento concedido pela professora Talita, que 

lecionara matemática para o jovem, observamos semelhanças com a narrativa produzida pelo 

próprio sobre suas peripécias escolares do passado.  A entrevista que ela nos concedeu, por 
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indicação do próprio jovem que demonstrou nutrir pela professora grande afeição, revelou 

certa permanência de alguns traços comportamentais próximos àqueles de sua infância no que 

se refere à inquietude, transgressão e empolgação: 

 

 Entrevistador: Como é o João na escola? 

Professora- Como aluno, ele é uma pessoa muito ativa, instável. É difícil manter ele 
fazendo os exercícios, quieto, na mesa. Mas, diferente de alguns outros professores eu 
tive que usufruir dessa hiperatividade dele. E muitas vezes era ele que ficava dando 
aula no quadro. Ele até brincava que, no final do ano, eu o reprovei por ele não ter 
atingido o total de média, mas, ele que dava aula no quadro. Porque ele não tinha 
inibição, então, os outros alunos ficavam acanhados, com vergonha de não mostrar a 
falta de conhecimento, então ele não tinha esse pudor. Ele chegava, errava, e era bom 
que o erro dele era um exemplo pra todos os outros alunos da sala. Ah...então não é 
assim...como é que é? E eu apagava, fazia de novo. E, porque manter ele no caderno 
dele, só fazendo com ele, era meio complicado. E eu gosto muito desse horário. Só 
tem adulto, tá na sala quem quer, todo mundo sabe o que é certo o que é errado. Brinca 
quem quer. Mas, alguns brincam sem querer, mas... (olhando pra João) é inevitável, do 
próprio gênio da pessoa, no caso, João. Mas ele nunca passou despercebido aqui na 
escola. Todos vão lembrar. Por essa hiperatividade. Não só na sala de aula, mas no 
refeitório, com a direção, com a nossa coordenação, em todas as atividades. Alguns 
alunos não se conhecem entre as turmas, mas esse aqui....não vou dizer que ele era um 
bom exemplo, muitos consideravam ele até um mal exemplo, de bagunceiro. 
 
 

Enquanto a professora falava, João, sentado ao lado, sorria divertidamente, como 

quem assumisse aquela narrativa como um relato épico de sua vida de estudante. “Ativo”, 

“instável” “inquieto” “hiperativo”, esses adjetivos utilizados pela professora para descrever o 

comportamento do jovem encontram consonância também naquilo que já havíamos observado 

nas entrevistas. Em seus depoimentos, João demonstrou uma sensação de inquietude, 

impulsividade, ansiedade para falar antes mesmo antes de concluída a pergunta, situação que 

ficou ainda mais evidente quando participou do Grupo de Discussão organizado pela equipe 

da pesquisa com a presença de outros participantes. Na ocasião, o jovem apresentou enorme 

dificuldade em esperar sua vez de falar, completando as frases dos outros e assumindo 

frequentemente os rumos da discussão. Enfim, chamando sempre a atenção para si.  

Ainda que exceda aos limites dessa analise, ficamos a refletir sobre a possibilidade de 

a hipótese de “hiperatividade” de João, levantada pela professora, ter alguma plausibilidade, 

mesmo que não disponhamos de qualquer diagnóstico específico para considerar a existência 

de um possível Transtorno de Déficit de Atenção (TDAH)49.  Não é nossa intenção explorar 

 
49 TDAH (transtorno do déficit de atenção com hiperatividade) é um distúrbio neurobiológico crônico que se 
caracteriza por desatenção, desassossego e impulsividade. Esses sinais devem obrigatoriamente manifestar-se na 
infância, mas podem perdurar por toda a vida, se não forem devidamente reconhecidos e tratados. Disponível em 
: ttps://drauziovarella.uol.com.br.  
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essa hipótese, já que, além de não dispormos de recursos para tal, ela extrapola aos objetivos 

de nossa pesquisa. Contudo, pensar sobre essa possibilidade nos ajudou refletir sobre alguns 

aspectos ainda não valorizados de seu depoimento. 

 João não mencionou qualquer conhecimento a respeito de um possível transtorno, 

tendo sido criado tão somente como um menino “rebelde”, “perturbador” e “teimoso”, 

situação enfrentada frequentemente com violência pela família. Seu constante desejo de obter 

atenção, frustrado desde a infância, está na origem do sentimento ressentido que nutre pela 

mãe. Essa mesma demanda pode estar também na origem da encarnação do papel de “aluno 

perturbador”, sendo este um recurso para a busca da desejada atenção na escola por meio da 

transgressão. A característica “agitação” que o impossibilitava de “ficar quieto em um só 

lugar”, como apontou a professora, continuava a ser um desafio para João, desafio este que a 

mesma demonstrou compreender, reservando-lhe espaço de atuação e a desejada atenção nas 

aulas da EJA.  

Essa atitude compreensiva, possivelmente não encontrada em outros espaços 

educativos, representou para João um ponto de apoio e incentivo para prosseguir na 

escolarização. João acabou por construir uma relação de afeto com a professora, o que 

cooperou para gerar interesse pelas aulas, chegando a considerar a matemática a “melhor 

matéria da escola”. Ao ser convidado a produzir imagens significativas sobre sua vida, João 

incluiu em seu acervo uma foto da professora, explicando a escolha da seguinte forma:  

 
É minha professora querida, que me ajudou tanto. Eu consegui concluir meu ensino 
médio...é a professora que eu consegui terminar meus estudos, ela me deu força, 
entendeu (...). Através dela eu cheguei até aqui. 
 

  Ser compreendido em sua particularidade e receber atenção representou um dos apoios 

importantes para a conclusão dos estudos. Além do mais, relações de afetos e amizades 

construídas no ambiente escolar foram citadas pelo jovem como um dos motivos para não ter 

desistido da caminhada quando já estava quase concluída: “Isso aí é o ponto xis que não 

deixou eu desistir. Eu pensei em desistir várias vezes, mas, pô, já fiz amizades com colegas, 

professores, eles são maneiros. Eu não desisti por causa disso”.  

 
15.2.5. A “escola do mundo” como estoque de referências 

 
Como fazem os demais indivíduos, João não apenas interpreta o passado com base em 

percepções do presente, mas também tipifica situações atuais de sua vida com base em 

referências passadas, num constante jogo dialético entre passado e presente. Do “antes”, retira 
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as referências para pensar e agir no momento do “agora”, sejam elas referências consideradas 

negativas ou positivas.  

Como já apontamos anteriormente, João cresceu não dispondo de muitas referências 

adultas ou relacionamentos afetuosos que lhe servissem como base.  Assim, parece enfrentar o 

desafio de construir-se na vida buscando referenciais, ainda que frágeis, por onde passava. 

Dentre as frases mais repetidas por João estão aquelas nas quais o jovem argumenta que seus 

principais aprendizados não foram adquiridos na escola, ainda que não ignorasse a 

importância da instituição como promotora de conhecimento, tampouco teriam sido 

adquiridos em seu meio familiar, mas na “escola do mundo”, errando para aprender a acertar:  

 

“Já sou cascudo da vida . A melhor escola que tem não é essa aqui, a qual eu to 
cursando esse supletivo, é a lá do mundo, mano. A lá da rua, que te ensina de um 
tudo”.   
 
“É o mundo que ensina tudo”.  
 
“Você vai aprender com os erros”. 

 
“Dos erros a gente faz os acertos” 
 
“Os erros tá me fazendo o acerto da vida” 
 
“Aprendi com a faculdade do mundo” 

 
A relação afetuosa que mantinha atualmente com a única irmã, ainda que à distância já 

que a mesma permanecia em sua cidade de origem, apareceu como ponto de referência 

familiar positiva para o jovem. Até o fim das entrevistas, João nunca havia retornado à 

Pernambuco e sequer fazia planos para tal, mas mantinha contato por telefone com a irmã, 

pouco mais velha que ele, a quem não via pessoalmente há seis anos, quando ela o visitara no 

Rio de Janeiro. Apesar de a diferença etária pouca entre ambos, João também transfere 

atualmente para a irmã a imagem de “mãe”, aquela que, de acordo com sua representação,  

“aconselha’ e “protege”, e de quem a opinião é valorizada: 

 

A minha irmã é uma lição de vida pra mim, pra qualquer um (...) É o pinto e a mãe. 
No meu aniversário ela mandou mensagem pelos atos de vida que eu escolhi...e 
eu...pô, desculpa que eu decepcionei você. Ela: “não, eu não vejo isso como decepção, 
eu vejo como um aprendizado de vida. Teve que passar aquilo pra daqui pra frente não 
cometer mais”.  

 
 

Nas últimas entrevistas, João também informou estar frequentando um grupo religioso 

evangélico juntamente com sua companheira, onde estava construindo novos laços de 
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amizades e, de acordo com ele, adquirindo ensinamentos que o ajudavam a refletir sobre a 

vida. Ainda que essa adesão ao referido grupo tenha nos parecido um tanto instrumental, 

ligada mais ao lado socializador, João demonstrou se apropriar dos estudos realizados no PG 

(Pequeno Grupo de estudo religioso) para refletir sobre si próprio, reelaborando a imagem de 

“um novo João”, como se o passado (de “erros”) tivesse sido apagado, embora não 

conseguisse lidar com a culpa que ainda o acompanhava. 

A imagem de uma “nova criatura”, de um “novo João” que teria lançado seu passado no 

“mar do esquecimento” é a autorrepresentação principal que o jovem nos apresentou. Ele não 

parecia se dar conta do quanto esse “passado” continuava vivo em suas emoções, no modo 

como agia, refletia e lidava com suas experiências. Esse passado permanecia, sobretudo, 

como espinha dorsal do modo como relacionava-se com seu tempo biográfico, dando toda a 

atenção ao presente e lançando o futuro para a esfera onírica, como veremos a seguir. 

 

15.3. Futuro: entre o “medo” e a fantasia 

 

João não nos apresentou nenhum projeto para o futuro, nenhuma meta ou planejamento 

para o tempo porvir. Tudo o que vimos foram desejos ligados ao presente, planos para o dia, e 

alguns sonhos um tanto desconectados de sua realidade. Seu principal plano era enfrentar o 

“desafio” cotidiano de manter tudo aquilo de que já dispunha: o sustento diário, a paternidade, 

as amizades, a diversão,  a liberdade, enfim, a vida.  Com frases do tipo: “não almejo riqueza, 

almejo saúde pra superar os obstáculos da vida” deixou entrever a inexistência de qualquer 

plano de mobilidade social, um dos elemento capazes de provocar no presente ações 

direcionada para o futuro.  Ao invés disso, continuar vivendo o “agora” (que recomeçava a 

cada manhã) era tudo o que João conseguia elaborar para sua vida.   

Nosso principal interesse durante a presente análise foi buscar compreender como essa 

temporalidade curta se construiu. Em última instância, nos remetíamos a nosso 

questionamento geral de pesquisa: que intervenientes biográficos seriam capazes de abortar as 

perspectivas de futuro dos jovens?  Na pesquisa quantitativa que apresentamos anteriormente, 

vimos que variáveis de gênero, local de moradia, idade e situação no mercado de trabalho têm 

probabilidade de incidir sobre a temporalidade dos sujeitos. 

A biografia de João é uma pequena fatia dessa constelação de probabilidades, capaz de 

nos revelar, em escala reduzida, como alguns destes fatores (e quais outros) atuam em 

situações biográficas específicas. Jovem, homem, negro, migrante, morador de comunidade 

do Rio de Janeiro, pai, pobre, enfim, essa multiplicidade de identidades que o atravessam 



172 
 

delineiam seus campos de possibilidades e constrangimentos disponíveis para suas escolhas 

de atuação no mundo da vida. No caso específico deste jovem, o constante “medo” ligado a 

experiências vividas em situações de risco social estão na gênese da temporalidade curta que 

nos apresentou. Vejamos que situações são essas e como se interligam com sua perspectiva de 

tempo. 

A expectativa fatalista dos adultos a respeito de seu futuro, presenciada durante sua 

infância e adolescência, aparece no imaginário de João como um dos fatores que ainda 

alimentam seu constante “medo” do futuro. João repetiu várias vezes que se sentia no lucro ao 

constatar todos os dias que a sentença ouvida por familiares de que “não viveria muito, pois se 

envolveria com a vida errada e morreria cedo” ainda não havia sido cumprida. Tal 

expectativa, a qual se vê compelido a contrariar cotidianamente, aparece em sua biografia 

quase como uma “profecia autorrealizável”, povoando seu imaginário, incidindo sobre o 

modo como encara a vida, delineando sua autoimagem, endossando seu “medo” do porvir. O 

referido predito, tornando-se auto sentença,  alimenta seu desejo de permanecer vivo dia após 

dia para negá-lo. Por isso, “cada dia é um desafio”; “cada dia é uma vitória”; um “começo”; 

uma “superação”, como se sua vida fosse regida por um movimento circular de eternos 

recomeços diários. Desse modo, sua atenção total ao presente se justificaria pelo fato de ser 

nessa dimensão temporal que o jovem pensa encontrar tudo aquilo que de mais favorável 

imagina poder alcançar na vida. 

É claro que esse “medo” também está ligado a circunstâncias objetivas, afinal, ao se 

envolver com a criminalidade urbana João acumulou experiências que endossam sua 

constante sensação de “risco”, convivendo com o temor de retorno e/ou de possíveis 

cobranças. Na ocasião em que participou do Grupo de Discussão, juntamente com quatro 

jovens, João demonstrou elevada inquietude em relação à fotografia de um cadeado disposta 

num varal fotográfico situado em um canto da sala. Referiu-se à imagem algumas vezes em 

que interveio na discussão: “É que nem aquele cadeado ali (aponta para a foto no varal). Tu tá 

vendo a rua, mas tu não pode sair. Tá preso, aprisionado”. Quase chegando ao final da 

entrevista questiona: 

 

João-Vamos saber que expressão tem aquelas fotos ali? Aquilo ali tá me deixando 
curioso (aponta para o varal) saber até onde ela quer chegar. Eu não aprendi ainda 
onde ela quer chegar, mas uma hora eu vou ter... 
 
Moderador-Eu vou dar minha interpretação no final, mas foto é assim, cada um faz 
uma interpretação... 
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João-Você botou a maior panicosa ali: o cadeado, que te estimula logo uma cadeia 
(esfrega as mãos no rosto) 

 
Um de seus fortes medos aparece aqui represetado: o medo de perder a liberdade. João 

revela ainda, em outras entrevistas, que se sentia aliviado por nunca ter sido preso, pois 

conhecia de perto o drama de alguns amigos e de suas famílias nessa situação:  

 

Eu agradeço muito a Deus por não ser preso. Já tive colegas presos. Já fui visitar 
colegas meus. E lá tu é esculachado, tem que tirar roupa, abaixar, fazer de um tudo, 
levantar, pular, pra não entrar com nada dentro da cadeia. A parte mais doída dessa 
parte ai da prisão que eu ia visitar meu colega, que a mãe dele ia levar o almoço dele, a 
mãe dele arrumava com o maior carinho. Chegava lá, ele comia comida de porco, os 
policiais bagunçava tudo, mexia pra ver se tinha alguma coisa, entendeu. Vida sofrida. 

 

Ainda que afirme: “hoje to correndo direitinho, sem preocupação”, esse conflito ligado 

a um “passado” de “vida errada” colabora para que se sinta na expectativa de perder a 

liberdade ou mesmo a vida; medo de perder, quem sabe, aquilo que demonstra mais valorizar: 

o convívio com a filha.  

 Em várias passagens de seus relatos, a palavra “alegria”, mais utilizada para descrever 

seu momento presente com a pequena Maria Carolina, é sequenciada pela palavra “medo”, 

como se temesse que o futuro estivesse lhe reservando algo trágico: “medo de perder minha 

filha”; “medo de não dar uma vida decente a ela”; “medo de perder o amor por ela, e ela por 

mim”. Em determinado momento revelou: “Eu não quero que a minha filha tenha a mesma 

vida que eu tive”, transferindo para o futuro da menina a imagem de seu próprio passado, 

temendo que ocorresse a ela o mesmo que ocorreu consigo quando perdeu o pai de modo 

trágico, tendo de crescer sem seu apoio.  

Uma das maneiras de fugir do “medo” que o futuro representa é desviar-se para a 

esfera do onírico, um lugar descomprometido com as resistências que a realidade impõe. 

Neste sentido, um dos sonhos que João disse nutrir é o de um dia fazer faculdade de 

Engenharia Civil, embora tal sonho resida a esfera do acaso, do “se der”, do “pode ser”, 

expectativas lançadas para o âmbito da sorte ou da transcendência (fé). 

 

 Tenho vontade de fazer engenharia, sonhar não custa caro. Já cheguei até aqui. Pra 
mim chegar até ali, também pode ser um pulo.  
 
Pedir forças, se eu tiver condições de faculdade de engenharia; já que não realizei meu 
sonho de ser um jogador de futebol.  
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Deus vai me ajudar, eu penso em fazer faculdade de engenharia, que é meu sonho, 
nunca desisti. Enquanto há vida, há esperança. A esperança vai ser a última que morre. 
Eu vou morrer com ela. 
 

Ainda que argumente ter esperanças, João não consegue transcender a esfera do 

devaneio, uma vez que não há planejamento do “como” ou “quando” esse sonho poderia se 

tornar real. Em uma das entrevistas, que coincidia com o período de realização das provas do 

Enem, quando indagado sobre seu posicionamento sobre as mesmas, o jovem, apesar de 

informar algum interesse, revelou sua autoeliminação sem exame: 
 
João- Eu nunca me inscrevi numa prova dessas. Eu tô pensando, ano que vem...tentar 
fazer uma inscrição pro ENEM, tentar se eu consigo fazer uma inscrição. Mesmo 
sabendo que eu sou ruim...com o estudo que eu tive, pior ainda...que não dá nem pra 
lembrar...mas eu vou tentar fazer. 
 
Entrevistadora: Você já tinha pensado em fazer o ENEM? 
 
João: Pensado já, mas desisti por causo do ensino que eu acho que não é o suficiente. 
É uma prova fácil, normal como toda ela,  mas só que dá muito medo de fazer. Muitos 
tem medo de fazer o ENEM...pô, vou fazer, eu não sei se vou conseguir. Tem aquela 
dificuldade. 
 

Mais uma vez, o “medo” coloniza seu futuro. Contudo, esse medo está realcionado a 

circunstância bem objetivas: João sente que seus estudos não o prepararam para realizar o 

exame. Em outro momento, o jovem também disse ter sido incentivado pela professora de 

matemática a seguir seus estudos após a conclusão do Ensino Médio, ainda que por meio de 

uma instituição privada. Nesse momento, deixando a esfera onírica, João considera sua 

escassez de possibilidades nesse sentido: 

 
E ela me deu bastante força: “Pô, faz uma faculdade. Eu digo: “Pô, queria fazer uma 
faculdade de engenharia civil”. (Professora): “Pô, porque você não tenta ...tá 
novecentos e pouco”. Cara, se eu for fazer uma faculdade, eu não pago nem meu 
aluguel nem a pensão da minha filha. E eu acho que esse não é que tá me impedindo 
de fazer uma faculdade de engenharia. Esse não aí, eu acho que bateu e não sai mais.  

 
Os limites estruturais (educacionais, econômicos, entre outros) ao sonho de João 

colaboram para que seu interesse por fazer faculdade ocupe uma das zona de relevâncias  

mais obscuras de sua vida, na qual não existe atenção,  planejamento ou qualquer 

conhecimento claro de meios e fins. Outro ponto importante a ser destacado, é que não há 

expectativas de mobilidade profissional/social por meio dos estudos, havendo apenas um forte 

desejo de reconhecimento social através da “conquista” de um diploma.  
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Consegui me formar. Muitos falaram que eu não ia conseguir. Deus me deu saúde e 
força pra preservar meu sonho. Falta eu ser engenheiro.  
 
Quero Mostrar um diploma pra muitas pessoas que me apontaram. Falaram que eu não 
ia chegar. Eu quero provar que Deus me ajudou e eu cheguei.  
 
 

A “conquista” escolar aparece sempre como “superação” dos infortúnios do passado, 

nunca como meio de elevar sua posição social no futuro, situação que coopera para que não 

haja forte mobilização em torno da escolarização. Desse modo, João acaba por lançar mão do 

sonho, utilizando-se de expedientes fantasiosos desconectados da dimensão do cotidiano, 

revelando assim não agir sobre seu destino de modo intencional, de acordo com projetos e 

preferências.  

 

 
15.4. Em síntese: um “presente estendido” dominado pela dimensão do risco 

 
 
Ao não conseguir projetar-se para fora do “agora”, João expressou uma temporalidade 

curta, tipo de representação de futuro que se aproxima de aspectos apontados por alguns 

autores que investigam percepções temporais juvenis na atualidade. Carmen Leccardi (2005), 

com base em resultados de uma pesquisa realizada na Itália sobre a relação dos jovens com a 

temporalidade, apontou a existência de uma concepção de “presente estendido”, ou seja, de 

uma percepção de tempo social e individual em que toda a atenção concentrava-se no 

presente. De acordo com a autora, tal espaço temporal estaria adquirindo valor crescente, 

paralelamente à aceleração temporal contemporânea, favorecida pela velocidade do tempo 

tecnológico cujo principal corolário é a exigência cada vez mais intensa de flexibilidade.  

Essa forma de temporalização contrastaria ainda com o que ocorria com gerações 

anteriores, filhas de um período conhecido como Primeira Modernidade50,  que vigoraria do 

século XVII ao início do século XX. Se naquele período o tempo era concebido como 

dimensão vetorial, linear, caminhando em direção a um futuro aberto, na contemporaneidade, 

denominada Segunda Modernidade, o presente estaria se constituindo como referencial 

central dos horizontes temporais, tornando-se principal dimensão disponível para a definição 

das escolhas. Nesse contexto, a dimensão do risco, ligada a um cenário global de crise 

ambiental, terrorismo internacional, ameaças econômicas planetárias e novas modalidades de 

 
50Os termos “primeira” e “segunda” Modernidade a autora toma de empréstimo da proposta analítica de Ulrick 
Beck (1999), Apud, LECCARDI, 2005. 
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desigualdade social, estaria a afetar a capacidade de temporalização das gerações mais jovens, 

já que reduz o espaço de dimensões como segurança, controle e certeza. 

Em pesquisa realizada em 2000, Amparo Lasén encontrou orientações temporais 

semelhantes nas biografias de jovens franceses e espanhóis que viviam a vida concentrados no 

presente, sem projetos de longo prazo.  Para a autora, em meio a um contexto de aceleração 

do tempo social, aqueles sujeitos estariam desenvolvendo “estratégias de indeterminação”, ou 

seja, uma capacidade de manter a direção na trajetória a despeito da impossibilidade de prever 

seu destino final. Tais estratégias, próprias de jovens com mais recursos reflexivos, consistia 

em se adaptar aos imprevistos, movimentando-se sempre em curto prazo, a fim de aproveitar 

os momentos e as possibilidades de experimentação neles disponíveis. Contudo, sabemos que 

essa capacidade de aproveitar as oportunidades depende muito dos recursos com que cada 

jovem conta, ou seja, depende de seu capital social e cultural. 

No contexto da biografia de João, a dimensão do risco ganha contornos específicos, 

ligados tanto a limites estruturais quanto a situações biográficas determinadas, fatores que 

delineiam sua falta de profundidade temporal. Diante de uma vida dominada por áreas de 

incerteza biográfica (escolar, familiar, existencial) os sonhos tomam lugar dos projetos, não 

havendo estratégias de controle sobre o futuro. Num cenário onde convive inclusive com o 

risco último de extinção física, vivenciar o momento atual como um “presente estendido”, 

repleto de recomeços diários, talvez seja parte de suas “estratégias de indeterminação” em 

face de um futuro incerto. Se é que podemos falar em “estratégias” na vida de João, elas se 

situam frequentemente a serviço de aspectos mais expressivos da vida social – a 

sociabilidade, o consumo, os afetos- ações que incorporam a dimensão do hedonismo e da 

busca pela satisfação no aqui-e-agora.  

Entre um passado “sofrido” e um futuro “medonho”, a opção escolhida é se concentrar 

no presente e viver conforme a vida vai permitindo, numa orientação temporal dominada por 

planos de curto prazo: ir para o trabalho dia após dia; nos finais de semana cuidar da filha, 

reunir-se com os amigos para uma “pelada”, ir à igreja; pagar as contas ao fim do mês, entre 

outros. Todos planos ligados à dimensão de tempo mais ordinária da vida, a de reprodução 

diária que perpassa o presente.  
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16. Conclusões da unidade 
 
 

Mariana e João: dois tipos de temporalizações, dois modos de lidar com a vida 
 
 
 

As experiências narradas por Mariana e João instigam-nos a refletir sobre os desafios 

encontrados pelos jovens em seus percursos de vida e de escolarização. Enquanto os 

contextos sociais fornecem o cenário, repleto de provas pessoais e coletivas, cada qual gera os 

próprios recursos para enfrentá-las, avaliando opções disponíveis e procedendo de acordo 

com as próprias relevâncias. Suas narrativas também nos permitem refletir sobre o modo 

como distintas temporalizações se desenvolvem diante desses desafios e de que forma elas 

impactam suas condutas e planos diante do futuro. 

Num jogo entre determinações e indeterminações, duas posturas temporais distintas se 

forjam, refletindo no modo como cada um lida com seu tempo de vida e juventude.  Se por 

um lado contextos socioeconômicos semelhantes impõem desafios comuns ligados à luta pela 

sobrevivência, que por sua vez impactam percursos escolares, por outro, o potencial 

interpretativo de cada um, unido à distribuição desigual de “oportunidades”, colabora para 

que posturas diferentes diante do futuro reflitam em modos também distintos de conduzir a 

vida.  

Ainda que um esteja focado no “agora” e o outro no “depois”, para esses sujeitos com 

trajetórias escolares truncadas, a escola é o lugar de reconstruir-se. Para ela, cujo futuro é 

dimensão essencial, o projeto escolar está a serviço do desejo de mobilidade social, por isso o 

engajamento em prosseguir a formação. Para ele, cujo presente é a dimensão de tempo mais 

importante, ainda que o Ensino Médio seja o ponto final do percurso escolar, a escolarização 

apresenta-se como um ponto de apoio para a reconstrução de sua autoimagem, um recurso 

para reinventar-se.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 



178 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

Em 2013, quando, ainda durante o mestrado, começamos a investigar os projetos de 

vida dos jovens do Ensino Médio, sabíamos do quanto algo precisava ser feito para que esse 

nível de ensino atendesse às necessidades e interesses de seus jovens demandantes, dado o 

alto índice de evasões e reprovações nele experimentados. O que não imaginávamos é que 

pouco tempo depois uma reforma avassaladora entraria em curso, tendo como pretexto 

atender aos “projetos de vida” dos jovens, sem, contudo, escutar suas demandas.  Em 2017, 

ainda no governo do presidente Michel Temer, o Ensino Médio sofreu profundas 

reformulações. Em curto período de tempo e sem amplo debate com professores, entidades e 

comunidade científica de modo geral, aprovou-se a Lei n° 13.415 (fevereiro de 2017) dando 

origem a Reforma do Ensino Médio. Nesse momento, foi completamente desconsiderado o 

enfrentamento feito pelos setores progressistas da sociedade civil, em particular pelo 

Movimento Nacional em Defesa do Ensino Médio, e o movimento dos estudantes 

secundaristas.   

A partir de então, o termo “projeto de vida” passou a ser muito vinculado na mídia, 

associado à recém aprovada reforma do Ensino Médio. Propagandas governamentais 

passaram a vincular a ideia de que o “novo ensino médio” estaria chegando para melhorar a 

escolarização dos jovens, fazendo-a coincidir com seus “planos para o futuro”, na media que 

lhes daria a “liberdade de escolher a área do conhecimento condizente com suas vocações”, 

conforme as carreiras desejadas. Nessas propagandas, protagonizadas por jovens, a expressão 

“agora é você quem decide seu futuro” tem sido a máxima repetida, na intenção de levar a 

crer que a nova configuração dessa etapa de ensino lhes tornará aptos a “planejar e executar 

seus projetos de vida”.  

De fato, o objetivo propagado parece formidável, dada a reconhecida necessidade de 

melhoria na qualidade do Ensino Médio, de modo a torná-lo ainda mais eficiente aos projetos 

de vida dos jovens. Contudo, uma análise mais apurada da referida reforma aponta para 

possíveis resultados nada condizentes com a máxima propagandística.  

Uma das principais mudanças promovidas pela Reforma refere-se a alteração do artigo 

36 da LDB, que trata da organização curricular do Ensino Médio. Substituiu-se a diretriz 

única segundo a qual a organização do Ensino Médio deveria considerar - “a educação 

tecnológica básica, a compreensão do significado da ciência, das letras e das artes; o processo 

histórico de transformação da sociedade e da cultura; a língua portuguesa como instrumento 
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de comunicação, acesso ao conhecimento e exercício da cidadania”- pondo em seu lugar 

itinerários formativos, com ênfase nas áreas de linguagens e suas tecnologias, matemática e 

suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias, ciências humanas e sociais aplicadas 

e formação técnica e profissional, organizadas de acordo com critérios estabelecidos em cada 

sistema de ensino e sendo o “itinerário formativo integrado” uma das possibilidades.  

De acordo com a lei, os currículos devem conter, além de um conteúdo obrigatório, 

definido pela Base Comum Curricular (BNCC)51, uma parte diversificada, com 

aprofundamento nas áreas do conhecimento ou na formação técnica e profissional, ficando a 

escolha “a critério dos estudantes”. A Lei determinou ainda que seja ampliada a carga horária 

mínima de 2.400 horas para 3.000 horas, sendo 1.800 dedicadas à BNCC e as outras 1.200 

horas destinadas aos itinerários formativos. Logo, 40% da carga horária do Ensino Médio 

prevista é flexibilizada, sendo sua organização e oferta definidos pelos sistemas de ensino. A 

Lei passou a admitir também a possibilidade de que parte do Ensino Médio seja integralizado 

por meio de reconhecimento de competências e/ou realizado a distância em outras 

instituições, “com notório reconhecimento”.  

Não à toa, a Lei tem recebido críticas contundentes por parte da comunidade 

acadêmica e por boa parte dos educadores do país, aos quais nos unimos. O primeiro ponto de 

críticas que ressaltamos refere-se ao modo como se dá a oferta dos itinerários formativos. 

Neste ponto, fere-se a propalada “autonomia de escolha” dos estudantes ao estabelecer que 

tais itinerários sejam oferecidos nos Estados conforme disponibilidade e decisão dos sistemas 

de ensino. O resultado disso será claramente a limitação das escolhas dos jovens. Como cada 

sistema de ensino pode ofertar os itinerários formativos que considerar adequados segundo as 

possibilidades estruturais, essa oferta poderá ficar restrita a apenas um itinerário, dentre os 

menos complexos e, portanto, que consomem menos recursos humanos, materiais e 

financeiros. Ao invés de autonomia de escolha, teremos uma clara redução de oportunidades 

formativas, especialmente para os jovens mais pobres, limitando ainda mais seus horizontes 

de futuro.  

Outra questão diz respeito ao que Kuenzer (2019) chama de “aligeiramento” e 

“superficialidade” da formação dos jovens.  Isso porque a carga horária destinada à formação 

geral ficou reduzida a 1.800 horas no máximo, com apenas dois componentes curriculares 

 
51 A BNCC tem por objetivo nortear os currículos dos sistemas e redes de ensino das Unidades Federativas, 
como também as propostas pedagógicas de todas as escolas públicas e privadas de Educação Infantil, Ensino 
Fundamental e Ensino Médio, em todo o Brasil. A Base estabelece conhecimentos, competências e habilidades 
que se espera que todos os estudantes desenvolvam ao longo da escolaridade básica.  
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obrigatórios em todo o percurso: língua portuguesa e matemática.  Quanto aos demais 

componentes curriculares, suas cargas horárias foram reduzidas. Como se não bastasse, 

Educação Física, Arte, Sociologia e Filosofia deixaram de ser definidos como disciplinas, 

podendo seus conteúdos ser ensinados diluídos em outras disciplinas, o que levou Ribeiro 

(2017) a definir o “novo Ensino Médio” como “líquido”. Uma formação superficial, que 

fragmenta a relação com o conhecimento, privando o jovem do acesso à formação integral, 

emancipatória, favorecedora da capacidade crítica, é o corolário dessa reestruturação 

curricular, um cerceamento bem ao sabor das atuais forças ultraconservadoras no poder.  

Além de flexibilizar a oferta de conteúdo educativo, a reforma abre também 

precedentes para flexibilizar a profissão docente, já que permite que, na área técnica e 

profissional, docentes ministrem conteúdos de áreas afins à sua formação ou experiência 

profissional, desde que atestado seu “notório saber” por titulação específica ou prática.  Por 

isso, como defende Kuenzer (2019), essa flexibilização também significa 

desprofissionalização da docência, uma situação que precariza ainda mais as relações de 

trabalho ao terceirizar serviços, além de prejudicar a qualidade do ensino ofertado aos 

estudantes. 

  A referida flexibilização também implica em privatização da educação e 

desresponsabilização do Estado com sua oferta. Isso porque, na educação técnica e 

profissional, a lei determina que o currículo possa ser organizado em módulos com sistema de 

créditos e terminalidade específica, o que abre a possibilidade de serem firmados convênios 

com instituições privadas de ensino que ofertem formação técnica e profissional de modo 

presencial e a distância. 

Cunha (2017) defende que essa reforma configura um retrocesso, sustentando a tese de 

que sua explicação não está centrada no Ensino Médio, propriamente, tal como as reformas 

efetuadas nas décadas de 1970 e 1990, mas centra-se no Ensino Superior. Isso porque um de 

seus efeitos mais importantes seria a retomada da “função contenedora” atribuída ao Ensino 

Médio. A formação técnica profissional nesse nível de ensino, juntamente com outras 

medidas, como, por exemplo, a redução do crédito estudantil (das quais falaremos em outro 

momento), atenderia ao interesse de “desvio da demanda” por cursos universitários, situação 

que vinha crescendo nos últimos anos e beneficiando principalmente jovens pobres, oriundos 

do sistema público de ensino. Assim, sob o argumento de “atender aos projetos de vida dos 

jovens” reside outro projeto de forças conservadoras a fim de manter a formação superior, e 

com ela o acesso a carreiras profissionais mais qualificadas, reservados para os filhos da elite 

econômica deste país.  
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Ao manter esse contingente oriundo das classes populares longe das universidades, 

aprofunda-se o processo de exclusão desses sujeitos, reduzindo oportunidades de mobilidade 

social e superação da pobreza. Quando se substitui, por exemplo, a ideia de formação básica 

comum, empurra-se os jovens de origem trabalhadora para uma educação escolar mínima, 

instrumental, adequada apenas a ocupações subalternas, precárias e de baixa remuneração. 

Exacerbam-se as desigualdades ao reduzir o papel das escolas como fator (não único ou mais 

importante) de geração de oportunidades de construção de carreiras profissionais mais 

promissoras.  

Neste sentido, para boa parte dos jovens pobres, ao invés de significar a abertura de 

oportunidades formativas, a reforma do Ensino Médio passa a representar seu estreitamento.  

Ao propor uma amarra entre currículo e trajetória juvenil, as mudanças limitam o potencial da 

escola em produzir oportunidades educacionais, principalmente aquelas vinculadas às redes 

estaduais de ensino, que correspondem a 80% das matrículas do Ensino Médio brasileiro, 

cerceando as expectativas de futuro dos jovens. 

Estamos, então, diante da possibilidade de aprofundamento da desigualdade escolar ao 

exacerbar a dualidade de oferta. É consenso entre os estudiosos desse nível de ensino que a 

referida dualidade é um processo estrutural que marca historicamente o Ensino Médio no 

Brasil (KUENZER, 2007; 2019, ARAÚJO, 2019). Trata-se de um conceito largamente 

utilizado na área de trabalho e educação para explicar o Ensino Médio e a educação 

profissional de nível técnico no país, revelando seu caráter classista ao permitir itinerários 

diferenciados entre as elites e as classes populares. Para Araújo (2019) o conceito de 

dualidade, atrelado ao de desigualdade, continua pertinente para explicar a atual reforma 

desse nível de ensino, uma vez que, por razões de oferta, favorece que aos jovens pobres, 

oriundos de escolas públicas, esteja reservado o ensino técnico rudimentar, enquanto a 

formação geral e científica, com vistas à continuidade dos estudos, segue sendo o itinerário 

preferido das elites. 

Nesses termos, flexibilizar o Ensino Médio significa flexibilizar também alguns 

conceitos importantes da educação nacional, tais como educação pública, gratuita e de 

qualidade, conquistas das lutas dos estudantes e trabalhadores da educação. Cabe ainda 

ressaltar que a referida reforma compõe mais uma peça no mosaico que vem sendo montado 

no Brasil, no qual se alarga a imagem de país crescentemente desigual, plutocrático e 

excludente. Sua aprovação se deu em uma conjuntura regressiva do ponto de vista político, 

com a democracia sendo seguidamente golpeada; do ponto de vista econômico, com o país se 

tornando ainda mais dependente dos países do capitalismo central; e do ponto de vista 
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internacional, dado o crescimento de forças conservadoras em nível internacional (SAVIANI, 

2016). 

 No Brasil, a reforma integra ainda uma agenda que visa promover, entre outras 

finalidades, a retirada de direitos sociais e trabalhistas em benefício do grande capital. Entre 

essas medidas, destaca-se a Proposta de Emenda Parlamentar 55 (PEC 55), que congela por 

20 anos os gastos do Governo com a área social, o que torna inviável propalada “melhoria da 

qualidade da educação básica”, já que isto demandaria mais investimento nas estruturas das 

escolas, na formação e na valorização de seus profissionais. Citamos ainda a Reforma da 

Previdência e a Reforma Trabalhista, que ameaçam um conjunto de direitos dos trabalhadores 

dos setores público e privado, e a Lei das Terceirizações que facilita a adoção de formas 

precárias de trabalho. Por detrás disso, está uma aberta guerra ideológica que criminaliza 

educadores e propaga o ódio à diferença, tudo funcionando como uma “cortina de fumaça” a 

encobrir o acirramento da expropriação da classe trabalhadora (BARBOSA, 2019). 

Em suma, nesse quadro de inúmeros retrocessos apontados, urge a necessidade de 

resistir a esse momento histórico, levando em frente a luta em defesa da democracia e da 

justiça social. E isso significa avançarmos também na defesa de uma escolarização pública, 

gratuita e de qualidade para todos os jovens brasileiros.  

Na sociedade democrática pela qual lutamos, e a qual vemos ser constantemente 

ameaçada atualmente, é urgente revelar e agir sobre as determinações estruturais geradoras de 

injustiças sociais. E foi sobre essas injustiças, que acabam por afetar as expectativas dos 

jovens brasileiros, que este trabalho tratou. Vimos o quanto aspectos ligados aos campos de 

possibilidades dos jovens fabricam desigualdades educacionais e exclusões sociais amplas, 

interferindo, por sua vez, nos projetos de vida desses indivíduos.  

Um dos obstáculos relaciona-se ao mundo do trabalho. Conciliar os estudos com o 

trabalho é realidade não apenas da maioria dos indivíduos dessa pesquisa, mas de muitos dos 

jovens do Ensino Médio brasileiro, especialmente de camadas populares. Contudo, como 

pudemos observar, não se pode dizer que essa conciliação tenha sido um fator negativo na 

construção dos planos de vida dos investigados. Mas quando tal inserção ocorre de modo 

precário, aumenta a probabilidade de rebaixamento das expectativas. Neste sentido, nossos 

dados sugeriram que, ao invés de pensarmos o trabalho em si como prova, foquemos na 

precariedade na inserção, já que esta, sim, constitui um dos grandes obstáculos estruturais dos 

projetos dos jovens. Se por um lado inserir-se no mercado de trabalho enquanto cursa o nível 

médio para muitos é um suporte importante para que a ampliação da formação e a conquista 
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da autonomia seja vislumbrada, por outro, quando se trata de um trabalho instável e mal 

remunerado,esse horizonte torna-se ainda mais distante.   

É urgente que essa situação seja alvo de políticas que favoreçam a relação de 

complementaridade entre o ensino médio e o trabalho, já que ambos se combinam para 

produzir horizontes e tornar viáveis projetos de vida. Contudo, refletimos que isso não 

significa pensar essa etapa da educação como ponto final da formação desse público jovem, 

reduzindo-a ao conhecimento instrumental voltado a profissões de baixa qualificação, já que 

constatamos o majoritário interesse na formação para carreiras científicas. Isso significa 

assegurar ofertas de Ensino Médio, em qualquer que seja sua modalidade, que garantam a 

formação ampla, sensível à condição de aluno-trabalhador e ao mesmo tempo comprometida 

com a continuidade dos estudos, de modo oportunizar a construção de carreiras profissionais 

mais promissoras para todos os seus jovens demandantes.   

Outro obstáculo aos projetos relaciona-se a exclusão socioterritorial vivenciada na 

cidade, tanto no âmbito da segregação espacial como da segmentação residencial. A 

distribuição desigual de recursos no território desfavorece as expectativas dos jovens que 

residem longe dos centros urbanos tanto daqueles que vivem em comunidade de favela. 

Quando esse obstáculo se conjuga ao racismo, situação comum no país e no mundo, os 

entraves aos projetos de vida se alargam ainda mais. Vimos também o quanto expectativas de 

ampliação da escolaridade são afetadas por fatores sexuais, estando certamente ligados a 

construções sociais de gênero.  Observamos que as principais provas estruturais das mulheres 

estão no mercado de trabalho, onde ainda há muito por ser feito para que alcancem equidade 

de rendimentos, de condições de ingresso e permanência neste.  

Em resumo, aspectos socioterritoriais, raciais, laborais, etários e de gênero fabricam 

desigualdades educacionais e exclusões sociais amplas, interferindo, por sua vez, nos projetos 

de vida desses sujeitos. Desse modo, políticas de dessegregação territorial, de melhorias nas 

condições de vida dos trabalhadores, de combate à exclusão racial e desigualdades de gênero, 

precisam caminhar junto ao aperfeiçoamento do ensino no país.  Concomitante, é urgente 

garantir a oferta de Ensino Médio de modo equânime a todos os seus jovens demandantes de 

forma a possibilitar ampliação de seus horizontes rumo a desejada progressão educacional e 

inserção qualificada no mundo do trabalho. E, como vimos, isso significa caminhar em 

direção distinta ao caminho trilhado pelas políticas atualmente vigentes.  

Falamos do quanto “oportunidades” abrem horizontes de possibilidades aos jovens. Neste 

sentido, na sociedade democrática que ansiamos, a educação configura-se a principal janela 

de “oportunidades”, sendo condição necessária para a inserção profissional. Quanto maior for 
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a capacidade do sistema escolar democratizar o acesso à educação de qualidade, independente 

das origens sociais dos estudantes, maior será a igualdade de oportunidade  educacional e, em 

consequência, maior será a chance de ascender à ocupações mais valorizadas, sonho 

majoritário não apenas dos sujeitos dessa pesquisa, mas dos jovens desse país. Enfim, nosso 

modesto desejo é que possamos contribuir para que a educação cumpra com seu papel de 

promotora de igualdade de oportunidade, de modo que esses jovens não apenas sonhem, mas 

tenham condições de levar a cabo projetos de vida com vistas a melhoria de suas condições de 

existência. Além de um desejo, essa é minha incansável luta enquanto profissional da 

educação.   
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ANEXOS 
 
 

PERFIL SOCIOECONÔMICO 
Tabela 1- Região onde se situa o bairro de moradia 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid Zona Norte 87 14.7 36.7 36.7 

Zona Oeste 
137 23.1 57.8 94.5 

Zona 
Centro/Sul 13 2.2 5.5 100.0 

Total 237 40.0 100.0   
Missing System 356 60.0     
Total 593 100.0     

 
Tabela 2- sexo do aluno 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid masculino 303 51.1 51.1 51.1 

feminino 290 48.9 48.9 100.0 
Total 593 100.0 100.0   

 
Tabela 3- Região onde se situa o bairro de moradia 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid Zona 

Norte 87 14.7 36.7 36.7 

Zona 
Oeste 137 23.1 57.8 94.5 

Zona 
Centro/Sul 13 2.2 5.5 100.0 

Total 237 40.0 100.0   
Missing System 356 60.0     
Total 593 100.0     

 
Tabela 4- Reside em comunidade 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid Sim 319 53.8 57.4 57.4 

Não 237 40.0 42.6 100.0 
Total 556 93.8 100.0   

Missing System 37 6.2     
Total 593 100.0     

 
Tabela 5- Idade do primeiro filho 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid De 13 a 15 

anos 19 3.2 15.7 15.7 
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De 16 a 18 
anos 55 9.3 45.5 61.2 

19 a 21 
anos 36 6.1 29.8 90.9 

De 22 a 25 
anos 6 1.0 5.0 95.9 

De 26 a 30 
anos 5 .8 4.1 100.0 

Total 121 20.4 100.0   
Missing System 472 79.6     
Total 593 100.0     

 
Tabela 6- Região onde se situa o bairro de moradia 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid Zona 

Norte 87 14.7 36.7 36.7 

Zona 
Oeste 137 23.1 57.8 94.5 

Zona 
Centro/Sul 13 2.2 5.5 100.0 

Total 237 40.0 100.0   
Missing System 356 60.0     
Total 593 100.0     

 
Tabela 7- qual a escolaridade da sua mãe 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid Sem 

escolaridade 46 7.8 9.2 9.2 

Fundamental 
incompleto 184 31.0 36.7 45.8 

Fundamental 
completo 60 10.1 12.0 57.8 

Ensino 
Médio 
Incompleto 

49 8.3 9.8 67.5 

Ensino 
Médio 
Completo 

105 17.7 20.9 88.4 

Superior 
Incompleto 24 4.0 4.8 93.2 

Superior 
completo ou 
pós-
graduação 

34 5.7 6.8 100.0 

Total 502 84.7 100.0   
Missing NR 18 3.0     

NS 50 8.4     
System 23 3.9     
Total 91 15.3     

Total 593 100.0     
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Tabela 8- Soma da renda domiciliar 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid Até um 

salário 100 16.9 24.0 24.0 

De um a 
dois 
salários 

173 29.2 41.6 65.6 

De dois a 
cinco 
salários 

104 17.5 25.0 90.6 

Mais de 
cinco 
salários 

39 6.6 9.4 100.0 

Total 416 70.2 100.0   
Missing NR 83 14.0     

NS 38 6.4     
System 56 9.4     
Total 177 29.8     

Total 593 100.0     

 
Tabela 9- $facilita_prosseguimento_estudos Frequencies 

  

Responses 
Percent of 

Cases N Percent 
facilita o 
prosseguimento dos 
estudosa 

Melhorar minhas chances de 
trabalho 

416 29.4% 77.0% 

Desejo de entrar na faculdade 
136 9.6% 51.7% 

Vontade de ter o diploma 
253 17.9% 46.9% 

Vontade de ter o diploma 
279 19.7% 25.2% 

Vontade de conhecer coisas 
novas 

33 2.3% 21.3% 

Incentivos dos 
pais/companheiro(a) 

115 8.1% 12.2% 

Apoio dos professores 
43 3.0% 11.1% 

Apoio ou convivencia com os 
colegas de escola 

60 4.2% 8.0% 

Incentivo dos filhos 
66 4.7% 6.1% 
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Outros 15 1.1% 2.8% 
Total 1416 100.0% 262.2% 

 
 

Tabela 10- $dificulta_prosseguimento_estudos Frequencies 

  

Responses 
Percent of 

Cases N Percent 
O que dificulta o 
prosseguimentoa 

Trabalhar e estudar ao mesmo 
tempo 

279 42.9% 57.8% 

Entender o que esta sendo 
ensinado 

115 17.7% 23.8% 

Outros 31 4.8% 9.9% 
Falta de apoio da família 

25 3.8% 8.3% 

Falta de transporte 
33 5.1% 6.8% 

Falta de estrutura da escola 
31 4.8% 6.4% 

O que é ensinado não parece 
útil 

40 6.2% 6.4% 

Dificuldade na criação dos 
filhos 14 2.2% 5.4% 

Falta de dinheiro 
8 1.2% 5.2% 

Falta de apoio dos professores 

26 4.0% 2.9% 

Falta de apoio dos colegas 
48 7.4% 1.7% 

Total 650 100.0% 134.6% 
 
 
 

Tabela 11- Em relação a outras pessoas, seu desempenho escolar é: 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid na média 335 56.5 60.7 60.7 

acima da 
média 101 17.0 18.3 79.0 

excelente 88 14.8 15.9 94.9 
abaixo da 
média 21 3.5 3.8 98.7 

mal, sou 
um dos 
piores 

7 1.2 1.3 100.0 

Total 552 93.1 100.0   
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Missing NS 18 3.0     
System 14 2.4     
NR 9 1.5     
Total 41 6.9     

Total 593 100.0     
 
 
 
 
 

Tabela 12- $motivos_abandono_EM Frequencies 

  

Responses 
Percent of 

Cases N Percent 
motivos de 
abandono no 
EMa 

Trabalhava 12 4.6% 49.7% 
Faltava muito as aulas 

14 5.4% 24.6% 

Tive filho 91 34.9% 12.0% 
Não entendia as 
materias 

16 6.1% 9.3% 

Não gostava de estudar 
45 17.2% 8.7% 

Problemas de transporte 
17 6.5% 7.7% 

Problemas de saúde 
8 3.1% 6.6% 

Mudança de local de 
moradia 1 .4% 6.0% 

Problemas de 
relacionamento com 
colegas e professores 

11 4.2% 4.4% 

Outros 4 1.5% 4.4% 
Repeti várias vezes 

22 8.4% 2.2% 

Violência no entorno da 
escola ou da minha casa 

2 .8% 2.2% 

Falta de dinheiro 
4 1.5% 2.2% 

Fui expulso 
1 .4% 1.1% 

Falta de acesso 
adeficiência 

4 1.5% .5% 
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Sofria discriminação 
8 3.1% .5% 

17 1 .4% .5% 
Total 261 100.0% 142.6% 

 
Tabela 13- $projeto_curto_prazo Frequencies 

  

Responses 
Percent 
of Cases N Percent 

o que 
fazer 
quando 
concluir 
o EMa 

Prestar vestibular 
e fazer ensino 
superior 201 31.4% 35.9% 

Fazer curso 
profissionalizante 

76 11.9% 29.8% 

Prestar vestibular 
e continuar 
trabalhando 70 10.9% 13.6% 

Procurar 
emprego 167 26.1% 12.5% 

Ainda não decidi 
22 3.4% 9.6% 

Tenho outro 
plano 54 8.4% 8.9% 

Trabalhar por 
conta 
própria/negócio 
da família 

50 7.8% 3.9% 

Total 640 100.0% 114.3% 

Tabela 14- 

  

Responses 
Percent of 

Cases N Percent 
  Projeto 

escolar 411 43.2% 75.7% 

Projeto 
não escolar 492 51.7% 90.6% 

Sem 
projeto 49 5.1% 9.0% 

Total 952 100.0% 175.3% 

 
Tabela 15- $projeto_curto*cor_2 Crosstabulation 

  

brancos x não brancos 

Total 
Homens 
Brancos 

Homens 
Não 

brancos 
pojeto 
curto 
prazoa 

Projeto 
escolar 

Count 61 128 189 
% within 
cor_2 70.9% 76.2%   
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Projeto 
não escolar 

Count 30 45 75 
% within 
cor_2 34.9% 26.8%   

Indecisos Count 9 15 24 
% within 
cor_2 10.5% 8.9%   

Total Count 86 168 254 

Tabela 13- 

  
sexo do aluno 

Total masculino feminino 
  Projeto 

escolar 
  214 230 444 
  74.80% 83.90%   

Projeto 
não escolar 

  85 57 142 
  29.70% 20.80%   

Indecisos   28 26 54 
  9.80% 9.50%   

Total   286 274 560 
 

Tabela 16- 

  

Brancos x Negros 

Total Brancos 
Não 

brancos 
  Projeto 

escolar 
  116 275 391 
  75.80% 79.30%   

Projeto 
não escolar 

  41 85 126 
  26.80% 24.50%   

Indecisos   15 32 47 
  9.80% 9.20%   

Total   153 347 500 
Tabela 17 

  

fxetaria2 

Total 
De 17 a 18 

anos 
De 19 a 24 

anos 
De 25 a 29 

anos 
  Projeto 

escolar 
  107 265 72 444 
  77.00% 77.30% 92.30%   

Projeto 
não escolar 

  39 90 13 142 
  28.10% 26.20% 16.70%   

Indecisos   13 37 4 54 
  9.40% 10.80% 5.10%   

Total   139 343 78 560 
Tabela 16- 

  

Bairro de moradia 

Total 
Zona 
Norte 

Zona 
Oeste 

Zona 
Centro-Sul 
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  Projeto 
escolar 

  77 99 12 188 
  90.60% 75.00% 92.30%   

Projeto 
não escolar 

  20 35 1 56 
  23.50% 26.50% 7.70%   

Indecisos   7 10 2 19 
  8.20% 7.60% 15.40%   

Total   85 132 13 230 
 

Tabela 18 

  
Reside em comunidade 

Total Sim Não 
  Projeto 

escolar 
  250 171 421 
  83.60% 75.00%   

Projeto 
não escolar 

  74 55 129 
  24.70% 24.10%   

Indecisos   26 26 52 
  8.70% 11.40%   

Total   299 228 527 
Tabela 19 

  
tem filhos? 

Total sim não 
  Projeto 

escolar 
  103 329 432 
  85.80% 79.30%   

Projeto 
não escolar 

  27 104 131 
  22.50% 25.10%   

Indecisos   5 44 49 
  4.20% 10.60%   

Total   120 415 535 
Tabela 20 

  

Idade do primeiro filho 

Total 
De 13 a 15 

anos 
De 16 a 18 

anos 
19 a 21 

anos 
De 22 a 25 

anos 
De 26 a 30 

anos 
  Projeto 

escolar 
  11 44 32 8 5 100 
  68.8% 81.5% 97.0% 133.3% 100.0%   

Projeto 
não escolar 

  6 13 7 0 0 26 
  37.5% 24.1% 21.2% 0.0% 0.0%   

Indecisos   1 3 0 1 0 5 
  6.3% 5.6% 0.0% 16.7% 0.0%   

Total   16 54 33 6 5 114 

Tabela 21- 

Escolaridade da mãe 
O que você pretende fazer após o 

EMa Total 
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Projeto 
escolar 

Projeto 
não 

escolar Indecisos 
  Sem 

escolaridade 
  

95.5 11.4 13.6 44 
Fundamental 
incompleto 

  
78 24.4 11.3 168 

Fundamental 
completo 

  
90 21.7 8.3 60 

Ensino 
Médio 

Incompleto 

  
83.3 12.5 6.3 48 

Ensino 
Médio 

Completo 

  
79.4 28.9 6.2 97 

Superior 
Incompleto 

  
87.5 25 8.3 24 

Superior 
completo ou 

pós-
graduação 

  

60.6 33.3 12.1 33 
Total   385 110 45 474 

Tabela 22 

  

Soma da renda domiciliar 

Total 
até um 
salário 

De um a 
dois 

salários 

De dois a 
cinco 

salários 

Mais de 
cinco 

salários 
  Projeto 

escolar 
  71 135 86 33 325 
  74.00% 81.30% 86.00% 86.80%   

Projeto 
não escolar 

  25 41 16 8 90 
  26.00% 24.70% 16.00% 21.10%   

Indecisos   12 16 9 2 39 
  12.50% 9.60% 9.00% 5.30%   

Total   96 166 100 38 400 
Tabela 23 

  
Já trabalhou e estudou? 

Total sim não 
  Projeto 

escolar 
  352 86 438 
  81.70% 71.10%   

Projeto 
não escolar 

  92 48 140 
  21.30% 39.70%   

Indecisos   43 10 53 
  10.00% 8.30%   

Total   431 121 552 
Tabela 24 

  

Com que idade começou a trabalhar 

Total 
nunca 

trabalhei 
menos de 
10 anos 

entre 10 e 
15 anos 

entre 16 e 
18 anos 

mais de 18 
anos 

  Projeto   62 23 97 196 59 437 
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escolar   67.40% 85.20% 80.80% 84.80% 78.70%   
Projeto 

não escolar 
  38 9 25 44 21 137 
  41.30% 33.30% 20.80% 19.00% 28.00%   

Indecisos   9 2 12 20 6 49 
  9.80% 7.40% 10.00% 8.70% 8.00%   

Total   92 27 120 231 75 545 
Tabela 25 

  
Tem carteira assinada? 

Total sim não 
  Projeto 

escolar 
  180 115 295 
  88.70% 77.70%   

Projeto 
não escolar 

  31 32 63 
  15.30% 21.60%   

Indecisos   17 14 31 
  8.40% 9.50%   

Total   203 148 351 
Tabela 26 

  

Atualmente você trabalha? 

Total 

Não 
trabalho, 
só estudo 

Não 
trabalho, 

mas 
procuro 
emprego 

Tenho 
trabalho 

fixo 
 Faço 

biscates 

Ajudo nos 
afazeres 

domesticos 
  Projeto 

escolar 
  

63.1 84.6 84.1 88.9 42.9 387 
Projeto 

não escolar 
  

38.5 26.9 15..9 22.2 71.4 109 
Indecisos   15.4 5.8 10.2 5.6 0 44 

Total   65 104 246 54 7 476 
Tabela 27 

  

Repetiu de ano no Ensino Fundamental? 

Total nunca uma vez duas vezes 
três ou 
mais 

  Projeto 
escolar 

  164 155 82 28 429 
  87.70% 79.10% 72.60% 63.60%   

Projeto 
não escolar 

  37 53 30 17 137 
  19.80% 27.00% 26.50% 38.60%   

Indecisos   7 20 20 5 52 
  3.70% 10.20% 17.70% 11.40%   

Total   187 196 113 44 540 
Tabela 28 

  

Abandonou a escola no Ensino Fundamental? 

Total nunca uma vez duas vezes 
três ou 
mais 

  Projeto   289 99 16 13 417 
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escolar   78.70% 86.10% 84.20% 86.70%   
Projeto 

não escolar 
  101 26 1 2 130 
  27.50% 22.60% 5.30% 13.30%   

Indecisos   33 12 2 0 47 
  9.00% 10.40% 10.50% 0.00%   

Total   367 115 19 15 516 
Tabela 29 

  

No Ensino Médio você 
estuda? 

Total EJA 
Projeto 

Autonomia 
  Projeto 

escolar 
  281 159 440 
  82.20% 75.70%   

Projeto 
não escolar 

  81 58 139 
  23.70% 27.60%   

Indecisos   30 23 53 
  8.80% 11.00%   

Total   342 210 552 
Tabela 30 

  
Em qual turno? 

Total manhã tarde noite 
  Projeto 

escolar 
  62 39 340 441 
  64.60% 88.60% 82.30%   

Projeto 
não escolar 

  38 7 94 139 
  39.60% 15.90% 22.80%   

Indecisos   11 5 37 53 
  11.50% 11.40% 9.00%   

Total   96 44 413 553 
Tabela 31 

  

Repetiu de ano no Ensino Fundamental? 

Total Nunca Uma vez Duas vezes 
Três ou 

mais 
projeto 
curto 
prazoa 

Expectativa 
escolar  

  32.2 36.1 19.1 6.5 429 

Expectativa 
não escolar 

  27.0 38.4 21.9 12.4 137 

Indecisos   13.5 38.5 38.5 9.5 52 
Total Count 187 196 113 44 540 

 
Tabela 32 

  

Você já abandonou a escola no Ensino Médio? 

Total nunca uma vez duas vezes três vezes 
  Projeto 

escolar 
  235 95 22 17 369 
  75.30% 94.10% 81.50% 94.40%   
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Projeto 
não escolar 

  82 19 5 4 110 
  26.30% 18.80% 18.50% 22.20%   

Indecisos   36 7 2 1 46 
  11.50% 6.90% 7.40% 5.60%   

Total   312 101 27 18 458 
 

TESTES DE CORRELAÇÃO 
Tabela 33- Abandonou a escola no Ensino Fundamental? * Reside em comunidade Crosstabulation 

 
Reside em comunidade 

Total Sim Não 

Abandonou a escola no Ensino 

Fundamental? 

NR Count 14 10 24 

% within Reside em 

comunidade 
4.6% 4.5% 4.5% 

três ou mais Count 10 5 15 

% within Reside em 

comunidade 
3.3% 2.2% 2.8% 

duas vezes Count 16 2 18 

% within Reside em 

comunidade 
5.2% 0.9% 3.4% 

uma vez Count 78 37 115 

% within Reside em 

comunidade 
25.6% 16.6% 21.8% 

nunca Count 187 169 356 

% within Reside em 

comunidade 
61.3% 75.8% 67.4% 

Total Count 305 223 528 

% within Reside em 

comunidade 
100.0% 100.0% 100.0% 

 
Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 16.411a 4 .003 

Likelihood Ratio 17.832 4 .001 

Linear-by-Linear Association .031 1 .860 

N of Valid Cases 528   

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 

6.34. 

Tabela 34- Com que idade começou a trabalhar * sexo do aluno Crosstabulation 

 sexo do aluno Total 
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masculino feminino 

Com que idade começou a 

trabalhar 

mais de 18 anos Count 27 52 79 

% within sexo do aluno 9.2% 18.6% 13.8% 

entre 16 e 18 anos Count 130 116 246 

% within sexo do aluno 44.2% 41.4% 42.9% 

entre 10 e 15 anos Count 77 48 125 

% within sexo do aluno 26.2% 17.1% 21.8% 

menos de 10 anos Count 22 6 28 

% within sexo do aluno 7.5% 2.1% 4.9% 

nunca trabalhei Count 38 58 96 

% within sexo do aluno 12.9% 20.7% 16.7% 

Total Count 294 280 574 

% within sexo do aluno 100.0% 100.0% 100.0% 

 
Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 28.421a 4 .000 

Likelihood Ratio 29.212 4 .000 

Linear-by-Linear Association .297 1 .586 

N of Valid Cases 574   

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 

13.66. 

Tabela 35-Qual remuneração? * sexo do aluno Crosstabulation 

 
sexo do aluno 

Total masculino feminino 

Qual remuneração? mais de 5 salários mínimos Count 1 0 1 

% within sexo do aluno 0.6% 0.0% 0.3% 

de 2 a 5 salários mínimos Count 11 4 15 

% within sexo do aluno 6.4% 3.4% 5.2% 

de 1 a 2 salários mínimos Count 93 41 134 

% within sexo do aluno 54.1% 35.0% 46.4% 

até um salário mínimo Count 67 72 139 

% within sexo do aluno 39.0% 61.5% 48.1% 

Total Count 172 117 289 

% within sexo do aluno 100.0% 100.0% 100.0% 

 
Chi-Square Tests 
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 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 14.691a 3 .002 

Likelihood Ratio 15.151 3 .002 

Linear-by-Linear Association 13.449 1 .000 

N of Valid Cases 289   

a. 2 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is .40. 
 

Tabela 36-Você repetiu de ano no Ensino Médio? * sexo do aluno Crosstabulation 

 
sexo do aluno 

Total masculino feminino 

Você repetiu de ano no Ensino 

Médio? 

três vezes Count 13 16 29 

% within sexo do aluno 4.8% 5.9% 5.4% 

duas vezes Count 71 39 110 

% within sexo do aluno 26.2% 14.4% 20.3% 

uma vez Count 82 76 158 

% within sexo do aluno 30.3% 28.0% 29.2% 

nunca Count 105 140 245 

% within sexo do aluno 38.7% 51.7% 45.2% 

Total Count 271 271 542 

% within sexo do aluno 100.0% 100.0% 100.0% 

 
Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 14.847a 3 .002 

Likelihood Ratio 15.001 3 .002 

Linear-by-Linear Association 8.073 1 .004 

N of Valid Cases 542   

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 

14.50. 

 

 

Tabela 37- Atualmente você trabalha? * sexo do aluno Crosstabulation 

Count   

 
sexo do aluno 

Total masculino feminino 

Atualmente você trabalha? não, só estudo 35 33 68 
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não, mas procuro emprego 38 68 106 

sim, tenho trabalho fixo 149 107 256 

sim, faço biscates 37 25 62 

sim, ajudo nos afazeres 

domesticos 
2 6 8 

Total 261 239 500 

 
Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 18.831a 4 .001 

Likelihood Ratio 19.050 4 .001 

Linear-by-Linear Association 3.312 1 .069 

N of Valid Cases 500   

a. 2 cells (20.0%) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is 3.82. 
 

Tabela 38- Atualmente você trabalha? * sexo do aluno Crosstabulation 

 
sexo do aluno 

Total masculino feminino 

Atualmente você trabalha? não, só estudo  35 33 68 

 13.4% 13.8% 13.6% 

não, mas procuro emprego  38 68 106 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 18.831a 4 .001 

Likelihood Ratio 19.050 4 .001 

Linear-by-Linear Association 3.312 1 .069 

N of Valid Cases 500   

a. 2 cells (20.0%) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is 3.82. 

Tabela 39- tem filhos? * sexo do aluno Crosstabulation 

 
sexo do aluno 

Total masculino feminino 

tem filhos? sim Count 36 91 127 

% within sexo do aluno 12.5% 33.0% 22.5% 

não Count 253 185 438 

% within sexo do aluno 87.5% 67.0% 77.5% 
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Total Count 289 276 565 

% within sexo do aluno 100.0% 100.0% 100.0% 

 
Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 34.095a 1 .000   
Continuity Correctionb 32.928 1 .000   
Likelihood Ratio 34.926 1 .000   
Fisher's Exact Test    .000 .000 

Linear-by-Linear Association 34.035 1 .000   
N of Valid Cases 565     

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 62.04. 

b. Computed only for a 2x2 table 

Tabela 39- Com que frequencia pratica a leitura em revistas de informaçao geral * sexo do aluno Crosstabulation 

 
sexo do aluno 

Total masculino feminino 

Com que frequencia pratica a 

leitura em revistas de 

informaçao geral 

sempre Count 23 36 59 

% within sexo do aluno 10.5% 16.5% 13.5% 

as vezes Count 110 134 244 

% within sexo do aluno 50.2% 61.5% 55.8% 

nunca Count 86 48 134 

% within sexo do aluno 39.3% 22.0% 30.7% 

Total Count 219 218 437 

% within sexo do aluno 100.0% 100.0% 100.0% 

 
Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 15.999a 2 .000 

Likelihood Ratio 16.176 2 .000 

Linear-by-Linear Association 14.310 1 .000 

N of Valid Cases 437   

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 

29.43. 

Tabela 40-Com que frequencia pratica a leitura de romances e poesia * sexo do 

aluno Crosstabulation 

 
sexo do aluno 

Total masculino feminino 
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Com que frequencia pratica a 

leitura de romances e poesia 

sempre Count 36 55 91 

% within sexo do aluno 16.7% 25.3% 21.1% 

as vezes Count 85 123 208 

% within sexo do aluno 39.5% 56.7% 48.1% 

nunca Count 94 39 133 

% within sexo do aluno 43.7% 18.0% 30.8% 

Total Count 215 217 432 

% within sexo do aluno 100.0% 100.0% 100.0% 

 
Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 33.645a 2 .000 

Likelihood Ratio 34.410 2 .000 

Linear-by-Linear Association 24.974 1 .000 

N of Valid Cases 432   

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 

45.29. 

Tabela 41- Com que frequencia pratica leitura de textos religiosos * sexo do 

aluno Crosstabulation 

 
sexo do aluno 

Total masculino feminino 

Com que frequencia pratica 

leitura de textos religiosos 

sempre Count 72 79 151 

% within sexo do aluno 31.2% 35.3% 33.2% 

as vezes Count 102 118 220 

% within sexo do aluno 44.2% 52.7% 48.4% 

nunca Count 57 27 84 

% within sexo do aluno 24.7% 12.1% 18.5% 

Total Count 231 224 455 

% within sexo do aluno 100.0% 100.0% 100.0% 

 
Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 12.098a 2 .002 

Likelihood Ratio 12.336 2 .002 

Linear-by-Linear Association 6.412 1 .011 

N of Valid Cases 455   
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