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RESUMO 

 

Esta dissertação tem como objetivo compreender a relação de jovens da Educação de Jovens e 

Adultos (EJA) de uma escola da rede municipal de Itaboraí (RJ) com o consumo e as mediações 

realizadas pela escola a respeito desta temática. A abordagem teórico-metodológica privilegiou 

autores e autoras afinados(as) com as perspectivas crítica e pós-crítica. Em relação ao 

“consumismo” e à “sociedade de consumidores”, destacamos as contribuições de Bauman 

(2000; 2008). Quanto à “cultura do consumo” e ao conceito de “consumo cultural”, 

privilegiamos, respectivamente, as obras de Fontenelle (2017) e Canclini (1997; 1999). 

Também dialogamos com Momo e Costa (2010), Costa M. (2009c), Kapczynski (2019) e 

Bastos et al. (2015) sobre a relação consumo e educação. No que tange às reflexões sobre 

“juventudes”, destacam-se as teorizações de Groppo (2016; 2017), Melucci (1997), Dayrell 

(2003) e Dayrell e Carrano (2014). Nas discussões sobre EJA enfatizamos as obras de Costa e 

Evangelista (2017), Rummert (2007; 2019) e Carrano (2007). A pesquisa está inserida numa 

metodologia de base qualitativa e a seleção de cinco sujeitos para a entrevista foi realizada a 

partir da aplicação de um questionário. As entrevistas foram realizadas com base nas narrativas 

dos sujeitos na perspectiva da “história de vida temática” proposta por Goodson (2015). 

Inspirados na obra de Walter Benjamin (1987) e nas releituras de Rosa et al. (2011) e Goodson 

e Rosa (2020), adotamos o tratamento e a ressignificação das narrativas a partir do suporte 

teórico-metodológico das mônadas. Dentre os sentidos produzidos, destacamos a prevalência, 

entre os/as jovens, da noção material e objetiva do consumo fortemente associada à circulação 

do dinheiro e à aquisição de bens, inerentes à lógica da “sociedade de consumidores”. 

Ressaltamos que, apesar de os/as jovens não sinalizarem questionamentos em relação ao modus 

operandi do sistema capitalista e/ou sobre o consumismo e suas consequências, eles/as 

deixaram evidente que suas práticas de consumo não são realizadas de forma irrefletida. Ao 

contrário, integram aspectos conscientes/reflexivos inerentes aos seus contextos socioculturais. 

Os/as estudantes não identificaram e/ou explicitaram o desenvolvimento da temática do 

consumo pela escola, indicando problemas estruturais atrelados ao sistema hegemônico em 

relação à educação e agravados pelo contexto pandêmico. Porém, as experiências e trajetórias 

de superação e de resistência desses sujeitos revelaram-se bastante potentes, o que pode ser 

integrado ao processo educativo associado a temáticas como o consumo, viabilizando a 

formação integral e a construção de novos caminhos que corroborem para o questionamento e 

as transformações política, social e ambiental. 
 

Palavras-chave: Juventudes. Consumo. Narrativas. Educação de Jovens e Adultos (EJA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

This dissertation aims to understand the relation of young people in Youth and Adult Education 

(YAE) from a school in the municipal department of education of Itaboraí (RJ) with 

consumption and mediations accomplished by the school regarding this topic.  The theoretical-

methodological approach privileged authors tuned with critical and post-critical perspectives.  

In relation to “consumerism” and the “consumers society”, we highlight Bauman’s 

contributions (2000; 2008).  As for the “consumption culture” and the concept of “cultural 

consumption”, we privilege, respectively, the works of Fontenelle (2017) and Canclini (1997; 

1999).  We also dialogued with Momo and Costa (2010), Costa M. (2009c), Kapczynski (2019) 

and Bastos et al. (2015) about the relationship between consumption and education.  

Concerning the reflections on “youths”, the theories of Groppo (2016; 2017), Melucci (1997), 

Dayrell (2003) and Dayrell and Carrano (2014) stand out.  In discussions about EJA, we 

emphasize the works of Costa and Evangelista (2017), Rummert (2007; 2019) and Carrano 

(2007).  The research is part of a qualitative-based methodology and the selection of five 

subjects for the interview was carried out through the application of a questionnaire.  The 

interviews were conducted based on the subjects' narratives from the perspective of the 

“thematic life story” proposed by Goodson (2015).  Inspired by the work of Walter Benjamin 

(1987) and the reinterpretations of Rosa et al. (2011) and Goodson and Rosa (2020), we adopted 

the treatment and resignification of narratives based on the theoretical-methodological support 

of monads. Among the meanings produced, we highlight the prevalence, among young people, 

of the material and objective notion of consumption strongly associated with the circulation of 

money and the acquisition of goods, inherent to the logic of the “consumers society”. We 

emphasize that, despite the young people do not indicate questions in relation to the modus 

operandi of the capitalist system and/or about consumerism and its consequences, they made it 

evident that their consumption practices are not accomplished in an unthinking way. Instead, 

they integrate conscious/reflective aspects inherent to their sociocultural contexts. Students did 

not identify and/or explain the development of the theme of consumption by the school, 

indicating structural problems tied to the hegemonic system in relation to education and 

exacerbated by the pandemic context. However, the experiences and trajectories of overcoming 

and resistance of these subjects proved to be quite powerful, which can be integrated into the 

educational process associated with themes such as consumption, enabling comprehensive 

training and the construction of new paths that support the questioning and political, social and 

environmental transformations. 

 

Keywords: Youth. Consumption. Narratives. Youth and Adult Education (YAE). 
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INTRODUÇÃO 

 

 O contexto histórico e sociocultural contemporâneo tem sido identificado e definido por 

alguns estudiosos como pós-moderno, como pode ser verificado na obra “Condição Pós-

Moderna” de Jean François Lyotard que o define, resumidamente, como “a incredulidade em 

relação aos metarrelatos” (LYOTARD, 2009, p.XVI). Tal autor encontra-se vinculado a uma 

perspectiva que defende a superação da modernidade. Em outro sentido, há autores que 

trabalham com a ideia de alterações internas na própria modernidade, dentre os quais destacam-

se Harvey (1992) com a noção de “modernidade flexível”, Bauman (2001) com a definição de 

“modernidade líquida” e Beck e Giddens com os conceitos de “modernidade reflexiva” e 

“modernidade tardia” (COSTA, J. 2009). Independentemente das perspectivas, das 

terminologias e/ou conceitos utilizados, há um consenso de que o mundo está passando, desde 

meados do século XX, por transformações consideráveis que o distingue substancialmente da 

rígida modernidade experimentada até aquele momento.  

 É nesse cenário de reconhecimento das mudanças contemporâneas do mundo - que 

Bauman (2001) chama de “modernidade líquida” -, caracterizada pela fluidez e incertezas, pelo 

consumismo, pelo caráter descartável de bens e pessoas, pela intensa velocidade das mudanças 

e pela multiplicidade de caminhos e escolhas em que se circunscreve esta pesquisa. Momo e 

Costa (2010) nos dizem que a metáfora dos líquidos utilizada por Bauman é bastante apropriada 

para o entendimento da volatilidade, da provisoriedade e da instabilidade que caracterizam os 

diversos domínios existenciais da sociedade atual. Diante da fluidez do mundo contemporâneo, 

onde, conforme Bauman (2008), o consumismo tornou-se um elemento central, as práticas de 

consumo de jovens estudantes, inseridos nesse contexto de “modernidade líquida”, são o foco 

da nossa preocupação.   

 Não cheguei até aqui por acaso, isso faz parte uma longa história que tentarei contar 

brevemente a seguir.  

 É difícil definir um ponto exato da minha identificação com a Educação, pois ela faz 

parte de um processo construído ao longo da minha infância e que me acompanha até hoje. 

Desde criança, o espaço escolar e toda a sua dinâmica sempre foram bastante significativos para 

mim. As relações sociais, as inquietações, as descobertas estabelecidas nesse espaço sempre me 

fascinaram e reverberaram para que em meu cotidiano sempre criasse situações para reviver 

momentos ligados a este universo em brincadeiras como “escolinha” e em conversas com os/as 

meus/minhas amigos(as) e familiares.  
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 Ao longo do meu ensino médio, estudava no turno da manhã e trabalhava com o meu 

pai em sua pequena mercearia no período da tarde até o início da noite. Fui influenciado por 

alguns amigos e familiares a fazer o curso “Técnico em Contabilidade”, no intuito de conseguir 

um emprego mais rápido do que ter que esperar o tempo do ensino superior. Ao longo do curso 

percebi que não era o que eu queria para a minha vida; mesmo assim o concluí. Já sabia que a 

minha ligação com a Educação e com a escola era forte demais e que lutaria pela realização do 

meu “sonho de consumo”: a docência, que perpassava também pela vontade de cursar o ensino 

superior. Com apoio do meu pai e da minha mãe, ingressei em um curso pré-vestibular. Sabia 

que queria ser professor, mas ainda não havia definido a área. Ao longo do curso, me encantei 

pela didática do professor de Biologia, pela manifestação do amor pela profissão do professor 

de História e pelos assuntos e temas discutidos pela disciplina de Geografia. Sendo assim, optei 

por esta última, pois cheguei à conclusão que poderia agregar os outros encantamentos (didática 

e amor) à afinidade que tinha com a ciência geográfica.     

Ingressei no ano de 2000 no curso de Licenciatura Plena em Geografia na Faculdade de 

Formação de Professores da Universidade do Estado do Rio de Janeiro – FFP/UERJ. Ao 

relembrar sobre esse momento, a emoção toma conta de mim, pois foi uma das mais marcantes 

experiências da minha vida. O sonho da universidade se fez realidade para o jovem da classe 

trabalhadora, o primeiro da família a ingressar no Ensino Superior. “Meu mundo”, antes restrito 

ao município de Itaboraí, se ampliava ao ter contato com outros lugares, com a diversidade de 

pessoas e com o grande volume de textos. A sintonia da FFP, envolvendo alunos(as) e 

professores(as), me fez acreditar em um processo de ensino e aprendizagem da “aproximação”. 

Esta experiência foi essencial para minha trajetória formativa enquanto profissional e, 

principalmente, enquanto sujeito e cidadão.  

Ao longo dessa caminhada, tive a oportunidade de fazer parte do Grupo de Estudos 

Agroambientais vinculado à Universidade do Estado do Rio de Janeiro e coordenado pelo 

professor José Grabois. Essa primeira experiência com um grupo de pesquisa científica foi 

muito importante, pois, além da enorme contribuição para minha formação acadêmica, também 

foi responsável pela mobilização do meu interesse pelas questões ambientais.   

Em 2004, antes mesmo de finalizar o curso de Geografia, já comecei a lecionar em 

escolas particulares. As primeiras experiências em sala de aula foram marcadas por uma 

dicotomia de sentimentos: realização e frustração me acompanhavam nesse início da minha 

vida profissional. Sentia-me realizado por estar na escola, por exercer a profissão que idealizei, 

por ver o brilho nos olhos dos(as) estudantes durante as aulas e por contribuir com o processo 

de formação dos sujeitos. Por outro lado, me frustrava diante dos meus erros, de práticas 
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pedagógicas que não davam certo, dos(as) estudantes que eu não conseguia integrar ou perceber 

o envolvimento com o processo de ensino e aprendizagem. Somente ao longo do tempo fui 

percebendo e valorizando a diversidade dos sujeitos desse espaço tão plural que é a escola.  

Concluí a graduação no final de 2004 e no início de 2005 ingressei, por meio de 

concurso público, no magistério da rede estadual do Rio de Janeiro. Quanta alegria senti em 

iniciar minha carreira como servidor público! Apesar de estar bastante envolvido com a 

docência, resolvi dar prosseguimento aos estudos. Assim, cursei uma pós-graduação lato sensu 

em Planejamento e Educação Ambiental (período 2006-2007), tentando conciliar duas paixões: 

a Educação e as questões ambientais.  

Em 2008, consegui ser aprovado em um novo concurso público da rede estadual e 

assumi minha segunda matrícula. Porém, solicitei exoneração desta última ao ser aprovado e 

chamado, em 2009, para a rede municipal de educação de Itaboraí. Nesta rede, iniciei 

lecionando para turmas dos anos finais do ensino fundamental regular e, posteriormente, para 

os anos finais do ensino fundamental da Educação de Jovens e Adultos na Escola Municipal 

Professora Marly Cid Almeida de Abreu, unidade na qual sou lotado desde de 2010 e que é a 

instituição escolar privilegiada neste estudo. Ao longo da minha experiência nessa escola 

percebi o processo de juvenilização dessa modalidade que foi constatado empiricamente e é 

parte integrante dessa dissertação.  

Até o ano de 2012 dediquei-me exclusivamente ao trabalho docente, mas sentia falta de 

novos elementos e desafios que pudessem contribuir com a minha satisfação profissional e 

pessoal, agregando conhecimentos associados às questões ambientais. Assim, em 2013, 

ingressei (via ENEM) em um novo curso de graduação – Ciência Ambiental – na Universidade 

Federal Fluminense (UFF). Concomitantemente, também fiz um novo curso de pós-graduação 

pela Fundação Centro de Ciências e Educação Superior à Distância do Estado do RJ em parceria 

com a Universidade Federal Fluminense (CECIERJ/UFF), denominado “Cartografia, 

Geotecnologias e Meio Ambiente no Ensino”. Tanto o curso de graduação quanto o de pós-

graduação me motivaram a desenvolver pesquisas sobre a Educação Ambiental.  

Em 2018, concluí o curso de graduação e tornei-me bacharel em Ciência Ambiental. As 

pesquisas realizadas para o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) aguçaram-me o desejo em 

dar prosseguimento a partir de um curso mestrado. Assim, fiz uma prévia pesquisa em alguns 

programas de Pós-graduação em Educação e escolhi participar do processo seletivo do 

programa ao qual hoje sou discente. Fui aprovado e com orientação da querida professora 

Jacqueline Girão iniciei o curso de mestrado em março de 2019. Meu projeto inicial envolvia a 

cartografia dos mapas mentais e a Educação Ambiental. Porém, a Jacqueline me propôs a 
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alteração do projeto em decorrência da sua experiência com as temáticas consumo e juventudes. 

No momento inicial fiquei bastante preocupado, mas, ao longo do processo, vislumbrei 

possibilidades outras que seguiam além do meu repertório e da minha zona de conforto e me 

dediquei à nova empreitada, realizando diferentes leituras e elaborando um novo projeto.  

 Nesse sentido, o presente trabalho se insere em uma pesquisa mais ampla, coordenada 

pela professora Jacqueline Girão, que tem buscado compreender a relação de jovens de escolas 

públicas com o consumo e as mediações realizadas pela escola. Até o momento, as pesquisas 

do grupo abordaram estudantes do ensino regular, mas, considerando-se as especificidades da 

Educação de Jovens e Adultos e a minha trajetória profissional nessa modalidade, procuramos 

entender as táticas mobilizadas por esse grupo para lidar com as demandas da “sociedade de 

consumidores” (BAUMAN, 2008). 

 Assim, a dissertação que apresento se debruçou sobre a relação de jovens da Educação 

de Jovens e Adultos (EJA) de uma escola da rede municipal de Itaboraí (RJ) com o consumo. 

Além disso, buscou elencar, a partir da perspectiva destes e destas jovens, as mediações 

realizadas pela escola em relação ao consumo, seja por meio de práticas pedagógicas cotidianas 

ou projetos desenvolvidos pela instituição.  

 Quanto aos objetivos específicos, buscamos verificar e analisar as características 

atinentes ao perfil etário dos(as) estudantes da EJA da escola em tela com o objetivo de 

averiguar se o público desta modalidade de ensino vem passando pelo processo de 

juvenilização, já definido por Carvalho (2009). Apesar da nossa compreensão acerca da 

juventude não estar atrelada à classificação etária ou idade cronológica, julgamos fundamental 

a compreensão e reflexão sobre o fenômeno da juvenilização, devido aos sujeitos jovens 

privilegiados nesse trabalho.  

 Um outro objetivo específico consistiu em compreender os contextos escolares e de 

vivência dos(as) jovens alunos(as), o que possibilitou uma análise mais aprofundada e 

contextualizada sobre a relação destes(as) com o consumo.   

 Além da influência da minha orientadora, ao longo da pesquisa fui ficando cada vez 

mais estimulado no desenvolvimento desse trabalho com os sujeitos jovens da EJA, motivação 

atrelada à minha experiência enquanto professor de Geografia dessa modalidade de ensino e a 

percepção sobre o seu processo de juvenilização (CARVALHO, 2009). Desenvolver um 

trabalho de pesquisa sobre uma temática que já fazia parte da minha abordagem pedagógica e 

com sujeitos estigmatizados pela sociedade em sua condição juvenil e, mais ainda, por 

pertencerem a uma modalidade de ensino pouco valorizada e pensada para a juventude, 

constituiu um agradável desafio. No entanto, o contexto pandêmico representou um grande 
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entrave ao desenvolvimento da pesquisa. A interrupção das aulas presenciais dificultou o 

processo e forçou adaptações e redefinições metodológicas que, certamente, influenciaram nos 

resultados obtidos. 

 A relevância desse estudo reside na possibilidade de contribuir para a reflexão sobre a 

juventude da EJA, sua relação com o consumo e as mediações e projetos de quaisquer naturezas 

realizadas pela escola. Foram focalizadas suas histórias de vida com ênfase na temática do 

consumo. Pretendíamos também identificar as práticas escolares que, na concepção destes 

sujeitos, tivessem relação com o consumo, mas, devido ao contexto pandêmico, nos deparamos 

com limitações para alcançarmos tal objetivo. Dessa forma, nos apropriamos da análise de 

alguns documentos curriculares que permitiram uma breve reflexão sobre a relação da escola 

com essa temática.  Apesar dos percalços, acreditamos que o presente trabalho pode fornecer 

subsídios para projetos de pesquisas sobre essa modalidade de ensino e seus sujeitos. José 

Machado Pais, um dos mais renomados pesquisadores sobre Juventudes, destaca a importância 

de se apoiar e disseminar os estudos sobre as juventudes para que possam motivar políticas que 

valorizem esses sujeitos como agentes de inovação e transformação social. Esse autor português 

nos coloca que se refere “a políticas econômicas e culturais que, articuladas às ciências, às artes 

e às tecnologias, se orientem por desafios à criatividade e que, se bem-sucedidas, acabarão por 

impulsionar novos rumos societais e novos horizontes profissionais” (PAIS, LACERDA e 

OLIVEIRA, 2017, p.312).  

A abordagem teórico-metodológica da pesquisa privilegiou autores e autoras 

afinados(as) com as perspectivas crítica e pós-crítica. Para dialogar sobre “consumismo” e a 

“sociedade de consumidores” destacamos as contribuições de Bauman (2000; 2008). Quanto à 

“cultura do consumo” e ao conceito de “consumo cultural”, privilegiamos, respectivamente, as 

obras de Fontenelle (2017) e Canclini (1997; 1999). Também dialogamos com Momo e Costa 

(2010), Costa M. (2009c), Kapczynski (2019), Souza e Lima (2018) e Bastos et al. (2015) sobre 

a relação consumo e educação. No que tange às reflexões sobre “juventudes”, destacam-se as 

colaborações de Groppo (2016; 2017), Melucci (1997), Dayrell (2003) e Dayrell e Carrano 

(2014). Quanto à Educação de Jovens e Adultos, enfatizamos as seguintes obras: Costa e 

Evangelista (2017), Rummert (2007; 2019) e Carrano (2007). Em nossa trajetória 

metodológica, nos apropriamos das narrativas na perspectiva da “história de vida temática”, 

apresentada por Goodson (2015). Inspirado na obra de Walter Benjamin “A Infância em Berlim 

por Volta de 1900” (1987) e nas importantes releituras de Rosa et al. (2011) e Goodson e Rosa 

(2020), adotamos o tratamento e a ressignificação das narrativas a partir do suporte teórico-

metodológico das mônadas. 
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No primeiro capítulo desse trabalho, intitulado Consumismo: apreciações fundantes, 

perspectivas teóricas e implicações na educação, apresentamos e discutimos conceitos 

relacionados à temática do consumo e sua relação com a educação. No segundo capítulo, 

Juventudes: reflexões teórico-conceituais, marcadores legais e a juvenilização da EJA, 

apontamos algumas considerações teóricas e conceituais sobre as juventudes, com destaque 

para as perspectivas sociológicas e marcadores legais brasileiros associados às juventudes. 

Além disso, tratamos da Educação de Jovens e Adultos e o seu processo de juvenilização.  

No terceiro capítulo, relatamos os percursos teórico-metodológicos de base qualitativa 

fundamentada nas narrativas das “histórias de vida temática” (GOODSON, 2015) e 

apresentamos uma análise do questionário inicial da pesquisa para a seleção dos sujeitos. No 

quarto capítulo – A ressignificação das narrativas em mônadas e a produção de sentidos – 

apresentamos os(as) narradores(as) da pesquisa, as inspirações para a ressignificação das 

narrativas em mônadas e a relevância desse suporte teórico-metodológico, as mônadas 

construídas e a produção de sentidos a partir das mônadas, documentos curriculares e autores 

privilegiados por esse estudo. Por fim, nas considerações finais, realizamos uma síntese dos 

principais resultados obtidos e buscamos responder às questões mobilizadoras da pesquisa. 

Além disso, sugerimos a integração das experiências dos sujeitos jovens e da problematização 

do consumo ao processo educativo, o que pode contribuir para a formação integral dos/das 

estudantes e para as transformações políticas, sociais e ambientais dos seus espaços de vivência. 
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CAPÍTULO 1 – CONSUMISMO: APRECIAÇÕES FUNDANTES, PERSPECTIVAS 

TEÓRICAS E IMPLICAÇÕES NA EDUCAÇÃO  

 

 Neste primeiro capítulo, apresentaremos discussões sobre a evolução do processo de 

estabelecimento e consolidação da “cultura do consumo” (FONTENELLE, 2017) e do 

“consumismo” na sociedade contemporânea (BAUMAN, 2008). Abordaremos, também, a 

perspectiva do “consumo cultural” (CANCLINI, 1997 e 1999) e a relação do “consumismo” 

com a educação.     

O consumo, enquanto atividade do ciclo metabólico, é uma condição sine qua non da 

sobrevivência biológica dos seres humanos e de todos os demais organismos vivos. Além dessa 

dimensão metabólica, o consumo também pode ser visto como uma prática banal cotidiana 

realizada pelas pessoas (BAUMAN, 2008). Sendo assim, é um fenômeno que sempre esteve 

presente na história da humanidade. No entanto, houve um momento em que ocorreu uma 

ruptura - a chamada “revolução consumista” (BAUMAN, 2008) dessa condição do consumo 

como atividade banal cotidiana para transformar-se na força motriz central da própria 

sociedade, culminando no “consumismo”, definido como: 

 

[...] um tipo de arranjo social resultante da reciclagem de vontades, desejos e anseios 

humanos rotineiros, permanentes e, por assim dizer, ‘neutros quanto ao regime’, 

transformando-os na principal força propulsora e operativa da sociedade, uma força 

que coordena a reprodução sistêmica, a integração e a estratificação sociais, além da 

formação de indivíduos humanos, desempenhando ao mesmo tempo um papel 

importante nos processos de autoidentificação individual e de grupo, assim como na 

seleção e execução de políticas de vida individuais [...] (BAUMAN, 2008, p.41).  

 

 

 Em consonância com as ideias supracitadas, Costa, M. (2009a, p.34) defende que “o 

consumismo surge quando o consumo assume o papel central ocupado pelo trabalho na 

sociedade de produtores”. Percebe-se que há um deslocamento do consumo enquanto atividade 

trivial rotineira para a condição de estruturante, assumindo, assim, o status de consumismo. 

Nesse sentido, Bauman (2008, p.41) faz a seguinte distinção: “de maneira distinta do consumo, 

que é basicamente uma característica e uma ocupação dos seres humanos como indivíduos, o 

consumismo é um atributo da sociedade”.  

 No que tange às origens históricas da moderna sociedade de consumo, Barbosa (2004) 

afirma que há muitas controvérsias. Para um grupo de estudiosos, a “Revolução do Consumo” 

precede a Revolução Industrial e, para outro grupo, ela é gestada a partir da Revolução 

Industrial.  
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Uma perspectiva de periodização construída a partir do conceito de cultura do consumo 

é apresentada por Fontenelle (2017)1, na qual as raízes de tal cultura estão associadas às 

revoluções industrial e francesa, que promoveram significativas transformações nas 

mentalidades, marcando um longo processo de subjetivação e individualização. Esse processo 

culminou na primeira fase da cultura do consumo, período compreendido entre o final do século 

XIX e a primeira metade do século XX. Segundo essa autora, nesta fase o indivíduo moderno 

passou a ser constituído conforme a lógica mercadológica do mundo “em que as relações sociais 

e os elementos culturais passaram a ser continuamente ressignificados a partir da necessidade 

da realização do valor, via consumo” (FONTENELLE, 2017, p.33). Trata-se da fase que foi 

responsável pela própria formação e modelagem do consumidor dentro de uma concepção 

pautada na subjetividade consumidora de mercadorias.  

A segunda fase estabelecida por Fontenelle (2017) corresponde à consolidação da 

cultura do consumo – que teve como principal propagadora mundial a sociedade estadunidense 

– iniciou-se com o término da Segunda Guerra Mundial e se estendeu até a década de 1990. 

Uma característica marcante dessa etapa foi o papel desempenhado pela imagem. “O mundo 

das mercadorias pôde se impregnar do espírito de época, de uma subjetividade já moldada pela 

imagem, na medida em que essa toca e transforma os sentidos, a percepção do tempo e do 

espaço” (FONTENELLE, 2017, p.60). Costa (2012, p.265) afirma que a ampla produção e 

circulação de imagens tem como papel central estimular o consumo e acrescenta que “o mundo 

das imagens transformou-se em potente indústria que mobiliza desejos, vaidades e interesses 

mercantis”.  

Na transição da segunda para a terceira fase da cultura do consumo, Fontenelle (2017) 

destaca a hegemonia da marca a partir do branding2 que surgiu no final do século XX, onde o 

interesse da marca se desloca da intencionalidade de patrocinar cultura para ser a própria 

cultura.  

 

                                                             
1 A cultura do consumo é definida pela autora como “uma cultura impregnada da forma-mercadoria e que, por 

isso, tornou-se um modo de vida que foi ressignificando os usos dos objetos, assim como os hábitos, valores, 

desejos, paixões e ilusões de uma época [...] teve início quando a produção da fantasia em torno de uma mercadoria 

passou a ser mais importante do que a utilidade que essa mercadoria poderia ter [...]” (FONTENELLE, 2017, p.13 

e 14). 
2 De acordo com Fontenelle (2017, p.85 e 86) “[...] é possível entendermos o branding como a ação da empresa 

em torno da marca, uma gestão estratégica dos negócios que torna a marca seu centro vital [...] Em nível cultural 

mais profundo, o branding significa ‘marcar o mundo’, marcar toda forma de vida. Refere-se ao estágio do 

capitalismo no qual a ‘experiência vivida’ torna-se mercadoria [...], o que significa captar formas de vida não 

exploradas ou ainda pouco exploradas comercialmente, e, a partir daí, reescrevê-las segundo a ‘cultura’ de uma 

dada marca [...]”.  
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É nesse contexto que o branding visa tornar a marca uma cultura que, por sua vez, se 

alimenta das subculturas existentes e devolve sua imagem em um registro 

comercialmente favorável e palatável. Ao marcar o mundo, o branding tornou nossa 

cultura comercial. E a tentativa de escapar a isso, a busca por construir um estilo 

próprio, genuíno, em algumas subculturas, torna-se, paradoxalmente, a matéria-prima 

da reinvenção permanente da marca. (FONTENELLE, 2017, p.91) 

 

 

 A terceira fase, segundo Fontenelle (2017), é a fase contemporânea da cultura do 

consumo, que emergiu dos impactos de dois eventos principais: as novas tecnologias da 

informação provenientes da revolução técnico-científica-informacional e a crise ambiental. A 

mesma autora destaca duas formas que vêm sendo modeladas por esse novo momento da cultura 

do consumo: o “consumo da experiência e o “consumo responsável”. De acordo com Fontenelle 

(2017), a “experiência do consumo” sempre fez parte da cultura do consumo, desde a sua fase 

inicial. Porém, a autora analisa o processo de transformação da experiência em mercadoria, 

destacando as novas tecnologias de comunicação nesse processo de conversão da “experiência 

do consumo” para o “consumo da experiência”.  

Quanto ao “consumo responsável”, Fontenelle (2017) faz uma análise a partir da relação 

com a natureza, com o outro (social) e com o cuidado de si (o próprio indivíduo) e menciona 

algumas reformulações realizadas pela cultura do consumo diante das críticas que incidem 

sobre o consumo. Nesse contexto, evidencia “como vem se dando a relação entre resistência e 

assimilação no interior da cultura de consumo a partir das lutas anticorporativas e seu resultado 

final na produção do ‘consumidor responsável’ (FONTENELLE, 2017, p. 144).  

Apesar da falta de consenso para o momento exato em que ocorreu essa grande 

transformação, ou seja, sobre as origens históricas da moderna sociedade de consumo, há, em 

sentido oposto, uma aproximação consensual sobre o reconhecimento das mudanças 

provocadas por essa transformação (BARBOSA, 2004).  

No entanto, segundo Barbosa (2004), é necessário esclarecer que autores como Zygmunt 

Bauman, Frederic Jameson e Jean Baudrillard consideram a cultura do consumo ou dos 

consumidores como a cultura da sociedade pós-moderna, ao contrário de autores como Colin 

Campbell, Pierre Bourdieu, Don Slater, entre outros, que abordam tal temática sem associá-la 

à perspectiva pós-moderna.  

 No contexto de uma perspectiva pós-crítica, Bauman (2008) nos elucida sobre as 

mudanças decorrentes da “revolução consumista”. Se na sociedade de produtores, que 

corresponde à fase “sólida” da modernidade, o produto do trabalho era transformado em 

mercadoria, na sociedade de consumidores, característica do período da “modernidade líquida”, 

os próprios consumidores são transformados em mercadorias. Enquanto a primeira sociedade 
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prezava pela segurança e acentuada durabilidade dos bens, a segunda sociedade, ao se pautar e 

instigar desejos instáveis e insaciáveis, pressiona para uma rápida obsolescência e substituição 

dos bens.  

 

 

1.1 – Da sociedade de produtores à sociedade de consumidores – Da ética do trabalho à 

estética do consumo 

 

 Segundo Bauman (2000), a construção da modernidade sólida esteve intimamente 

ligada à “ética do trabalho”, constituída por duas premissas explícitas e duas pressuposições 

tácitas. A primeira premissa condiciona a sobrevivência e a felicidade à execução de algo que 

seja valioso e digno de ser pago pelos outros. A segunda premissa refere-se ao não 

contentamento com o que já se conseguiu e a seguir sempre trabalhando, pois “trabajar es um 

valor em sí mismo, una actividad noble y jerarquizadora” (BAUMAN, 2000, p.17). Quanto às 

pressuposições tácitas, a primeira diz respeito à capacidade de trabalho que a maioria das 

pessoas possui e que pode ser vendida para se assegurar um salário. Considera-se o trabalho o 

estado normal dos indivíduos e que não trabalhar é anormal. A segunda pressuposição diz que 

somente o trabalho cujo valor é reconhecido pelos outros (que pode ser vendido e remunerado) 

tem o valor moral consagrado pela “ética do trabalho”.  

 A “ética do trabalho” criou um contexto favorável para o desenvolvimento da sociedade 

de produtores, calcada no progresso, na produtividade e na disciplina das pessoas. Nessa 

sociedade, tudo era pautado pela capacidade e vontade de produzir. Além disso, Bauman (2008) 

acrescenta que a busca por segurança representava um dos pilares dessa sociedade de 

produtores. Estimulava-se o desejo humano no sentido da ordenação, da regularidade e da 

durabilidade, com intuito de criar padrões de comportamento baseados na padronização e 

rotinização que atendessem aos interesses do sistema econômico. A própria satisfação pessoal 

“parecia de fato residir, acima de tudo, na promessa de segurança a longo prazo, não no desfrute 

imediato de prazeres” (BAUMAN, 2008, p.43). Dessa forma, buscava-se bens de consumo que 

fossem caracterizados pela resistência e durabilidade e postergava-se a utilização do seu 

potencial, pois a ideia era a segurança da existência durável e a acumulação. “Só eles prometiam 

basear as expectativas de um futuro seguro em alicerces mais duráveis e confiáveis, 

apresentando seus donos como dignos de confiança e crédito” (BAUMAN, 2008, p.43). 

De acordo com Bauman (2000, p.37), “el trabajo ocupaba uma posición central en los 

três niveles de la sociedade moderna: el individual, el social y el referido al sistema de 
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producción de bienes”. Porém, ainda conforme Bauman (2000), muitos dos novos trabalhadores 

resistiram aos postulados da “ética do trabalho”, pois notavam a perda da liberdade. Ao longo 

do processo de resistência, o compromisso moral e as “virtudes” do trabalho não eram mais 

suficientes para garantir o modus operandi do sistema, sendo necessário, então, criar novas 

estratégias. Nesse sentido, Bauman (2000) nos diz que o caminho encontrado foi o dos 

“incentivos materiais do trabalho”, que consistia em ganhar mais dinheiro. Esse deslocamento 

para as recompensas econômicas foi fundamental para o desenvolvimento da moderna 

sociedade industrial, processo que culminou no estabelecimento da “sociedade de 

consumidores” ancorada na “estética do consumo”. 

 Bauman (2000) afirma que a passagem da “sociedade de produtores” para a “sociedade 

de consumidores” se deu a partir de profundas mudanças. Inicialmente, o autor destaca a 

preparação e a educação da população para o consumo, ajustando-se a esta nova sociedade. As 

“instituições panópticas” de dominação, que na “sociedade de produtores” moldavam as 

pessoas para um comportamento monótono e rotineiro e limitavam a capacidade de escolha, 

não se adequam mais à formação dos novos consumidores. Na sociedade contemporânea (de 

consumidores) “la ausência de rutina y un estado de elección permanente, sin embargo, 

constituyen las virtudes esenciales y los requisitos indispensables para convertirse en auténtico 

consumidor” (BAUMAN, 2000, p.45).  

Nessa sociedade não há lugar para a estabilidade do desejo humano. Ao contrário, ele 

deve ser instigado constantemente, a fim de fomentar o consumo contínuo. Costa (2012, p.266), 

em consonância com Bauman (2008), nos diz que a transição da ética do trabalho para a estética 

do consumo envolveu transformações que tiveram como marca principal o consumismo, 

sustentáculo de uma “sociedade que substituiu a necessidade e o esforço por prazer: desejos 

sempre urgentes, voláteis, fugazmente saciáveis e constantemente renovados”. 

 A “sociedade de consumidores”, conforme Bauman (2008, p.71), “representa o tipo de 

sociedade que promove, encoraja ou reforça a escolha de um estilo de vida e uma estratégia 

existencial consumistas, e rejeita todas as opções culturais alternativas”. Trata-se de uma 

espécie de afiliação defendida como o único estilo de vida aceito e com promessa de felicidade. 

 Bauman (2008) nos diz que, na “sociedade de consumidores”, a felicidade está atrelada 

muito mais à renovação crescente dos desejos do que à satisfação de necessidades. Como 

consequência, verifica-se a acentuada velocidade na aquisição e substituição dos bens de 

consumo, numa busca sem fim da felicidade. A insatisfação contínua dos consumidores aliada 

à busca incessante pela felicidade prometida constitui a força motriz que alimenta a 

prosperidade da “sociedade de consumidores”. Segundo Bauman (2008), há duas maneiras de 
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manter tal força: a primeira é a depreciação constante dos bens de consumo logo após a 

incitação dos desejos e aquisição pelos consumidores; a segunda e mais eficiente consiste na 

renovação ininterrupta das necessidades, desejos e vontades. 

 Diferentemente da “sociedade de produtores” que prezava pela durabilidade e 

segurança, a “sociedade de consumidores” do ambiente que Bauman (2008) chama de “líquido-

moderno” se pauta pela instabilidade dos desejos, pela instantaneidade e pela falta de interesse 

no planejamento e armazenamento a longo prazo. Segundo o mesmo autor, há até uma mudança 

na configuração do tempo, que não será cíclico e nem linear como em outras sociedades 

pretéritas. Nessa nova sociedade líquido-moderna de consumidores, o tempo é pontilhista, 

termo que corresponde a uma metáfora de Michel Maffesoli (BAUMAN, 2008). Trata-se de 

um tempo desagregado, inconsistente e descontínuo, no qual a vida se desfaz da projeção de 

futuro e se realiza na sucessão de presentes. 

Outra questão relevante tratada por Bauman (2008) é a noção de consumo como 

investimento pessoal, demonstrando a existência de uma demanda e a necessidade da sua 

ampliação ou reciclagem. Fávero, Hahn e Possel (2019) acrescentam a esta discussão que o 

ato/comportamento de consumir envolve também o reconhecimento pelo que se consome, 

definido pelo mercado, assim como a própria identidade. É nesse sentido que as artimanhas do 

mercado, como a “moda”, acabam sendo decisivas para que os sujeitos adquiram bens como 

sendo a identidade vital para um dado momento. Os sujeitos não apenas consomem, mas são 

remodelados constantemente a fim de serem reconhecidos e estimularem novas demandas.  

Nesse contexto, Bauman (2008, p.76) destaca que o objetivo essencial do consumo na 

sociedade líquido-moderna de consumidores “não é a satisfação de necessidades, desejos e 

vontades, mas a comodificação ou recomodificação do consumidor: elevar a condição dos 

consumidores à de mercadorias vendáveis”. Tornar-se uma mercadoria vendável é a condição 

para a afiliação autêntica a esta sociedade. Nesse sentido, Costa M. (2009b) reafirma que os 

sujeitos estão envolvidos em práticas de empreendedorismo que objetivam a sua transformação 

em mercadoria consumível, fato que pode ser percebido em crianças e jovens que desejam ser 

“famosos”, observados e desejados; “algo para ser consumido, mais uma commodity da 

sociedade de consumidores” (COSTA M., 2009b, p. 37). 
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1.2 – Consumo cultural  

 

 Segundo Rocha (2006), há alguns enquadramentos preferenciais do consumo: o 

hedonista, o moralista e o naturalista. No primeiro, o consumo é associado ao sucesso pessoal, 

à aquisição de bens para se atingir a felicidade. Trata-se da visão mais recorrente do fenômeno 

e com um discurso muito evidenciado pela publicidade. No enquadramento moralista, o 

consumo é percebido como responsável pelas mazelas sociais, sendo atravessado por discursos 

apocalípticos e condenatórios. Quanto ao enquadramento naturalista, o consumo é pensado pelo 

viés biológico, natural e universal, atendendo às necessidades vitais ou aos desejos 

psicológicos. 

 Uma das relevantes referências que foge a esses enquadramentos é o livro “O mundo 

dos bens: para uma antropologia do consumo” de Douglas e Isherwood (2006). Nesta obra, o 

consumo é considerado um fenômeno cultural. “O consumo é a própria arena em que a cultura 

é objeto de lutas que lhe conferem forma” (DOUGLAS e ISHERWOOD, 2006, p.102). 

Compreender o consumo a partir da perspectiva cultural, significa considerá-lo como algo que 

se realiza a partir de um sistema de significação que nutre as necessidades simbólicas, 

estabelece sentidos e constrói um universo inteligível (ROCHA, 2006). Os bens, inseridos nesse 

contexto, compõem parte da materialização da cultura, “parte visível da cultura” (DOUGLAS 

e ISHERWOOD, 2006, p.114), constituindo marcadores das relações estabelecidas em 

sociedade. Sendo assim, “o consumo usa os bens para tornar firme e visível um conjunto 

particular de julgamentos nos processos fluidos de classificar pessoas e eventos” (DOUGLAS 

e ISHERWOOD, 2006, p.115).  

 Rocha (2006) também considera o consumo como um código que traduz nossas relações 

sociais e classifica os sujeitos e objetos. Nesse sentido,  

 

 
Consumir é exercitar um sistema de classificação do mundo que nos cerca a partir de 

si mesmo e, assim como é próprio dos códigos, pode ser sempre inclusivo. Neste caso, 

inclusivo em dois sentidos. De um lado, dos novos bens que a ele se agregam e são 

por ele articulados aos demais, e de outro, inclusivo de identidades e relações sociais 

que são elaboradas, em larga medida na nossa vida cotidiana, a partir dele. (ROCHA, 

2006, p. 16 e 17) 

 

 

 Outro autor relevante inserido nessa perspectiva cultural é Néstor Canclini que, em sua 

obra “Consumidores e cidadãos: conflitos multiculturais da globalização”, nos propõe um 

conceito de consumo que englobe a inclusão dos “processos de comunicação e recepção de 

bens simbólicos”.  Nesse sentido, o autor nos diz que “o consumo é o conjunto de processos 
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socioculturais em que se realizam a apropriação e os usos dos produtos” (CANCLINI, 1997, 

p.53). Dentro dessa perspectiva, o consumo não é visto como um simples ato de aquisição 

individual dos bens de forma “irrefletida” para a satisfação das necessidades humanas, mas é 

parte constituinte da cultura, que se realiza como uma prática coletiva produzindo significados 

à organização da sociedade. Além disso, Canclini (1997) informa que o consumo está inserido 

na lógica de reprodução social engendrada pelo capital. Segundo Schmitz (2015), a adoção do 

conceito proposto por Canclini refuta duas noções sobre o consumo: a “naturalista das 

necessidades” e a “instrumentalista dos bens”.  

 Segundo Canclini (1997), ao se admitir que consumir envolve pensar, escolher e 

reformular sentidos sociais, deve-se refletir sobre suas formas mais complexas de participação 

social e constituição da cidadania. Dentro desse contexto, o autor afirma que a vinculação do 

consumo com a cidadania perpassa pela desconstrução das concepções que consideram as 

atitudes dos consumidores como irracionais e das que limitam a atuação dos cidadãos 

exclusivamente à racionalidade dos princípios ideológicos. Sendo assim, reúne alguns 

requisitos necessários para que seja possível a articulação entre consumo e exercício refletido 

da cidadania: 

 

 
a) uma oferta vasta e diversificada de bens e mensagens representativos da variedade 

internacional dos mercados, de acesso fácil e equitativo para as maiorias; b) 

informação multidirecional e confiável a respeito da qualidade dos produtos, cujo 

controle seja efetivamente exercido por parte dos consumidores, capazes de refutar as 

pretensões e seduções da propaganda; c) participação democrática dos principais 

setores da sociedade civil nas decisões de ordem material, simbólica, jurídica e 

política em que se organizam os consumos: desde o controle de qualidade dos 

alimentos até as concessões de frequências radiais e televisivas, desde o julgamento 

dos espectadores que escondem produtos de primeira necessidade até os que 

administram informações estratégicas para a tomada de decisões. (CANCLINI, 1997, 

p.65 e 66). 

 

 

 Dentro dessas considerações que elevam os consumidores à condição de cidadãos, as 

concepções de mercado e de consumo são vistas como elementos de interações socioculturais 

complexas. Canclini (1997) acrescenta que os objetos não contêm naturalmente um valor 

mercantil, mas que esta e inúmeras outras funções são estabelecidas pelas interações 

socioculturais. As trocas de objetos que os seres humanos realizam são “para satisfazer 

necessidades que fixamos culturalmente, para integrarmo-nos com outros e para nos 

distinguirmos de longe, para realizar desejos e para pensar nossa situação no mundo, para 

controlar o fluxo errático dos desejos e dar-lhe constância ou segurança em instituições e 

rituais” (CANCLINI, 1997, p.67).  
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Nesse sentido, o autor destaca que podemos assumir apenas a dimensão de 

consumidores regulados pelo mercado ou vivenciar, enquanto cidadãos, outras experiências 

com os objetos, diante da sua multiplicidade potencial e contextual. Porém, para associar o 

consumo com a cidadania é necessária uma realocação do mercado na sociedade e a valorização 

da questão do público através da reconquista dos seus espaços “usurpados” pela lógica 

neoliberal (CANCLINI, 1997).  

 Em seu trabalho “El consumo cultural: una propuesta teórica”, Canclini (1999) explora 

seis modelos teóricos, que julga serem os mais férteis na explicação do consumo. O primeiro 

modelo, “el consumo es el lugar de reproducción de la fuerza de trabajo y de expansión del 

capital” (CANCLINI, 1999, p.34), associa o consumo às estratégias do mercado comandadas 

pelos grupos hegemônicos. O segundo modelo, “el consumo es el lugar donde las clases y los 

grupos compiten por la apropiación del producto social” (CANCLINI, 1999, p.36), considera 

o consumo como um cenário de disputas, reconhecendo o caráter interativo entre oferta e 

demanda. O modelo número 3, “el consumo como lugar de diferenciación social y distinción 

simbólica entre los grupos” (CANCLINI, 1999, p.36), evidencia o consumo a partir da 

distinção social que se manifesta, para além dos bens produtivos, em formas de mudanças dos 

objetos consumidos em signos. Essas considerações dialogam com os estudos de Bourdieu 

(2007), onde o gosto assume uma posição de marcador social que distingue e separa grupos 

sociais.  

 

O gosto é uma disposição adquirida para ‘diferenciar’ e ‘apreciar’, de acordo com a 

afirmação de Kant, ou, se preferirmos, para estabelecer ou marcar diferenças por uma 

operação de distinção (...) o gosto, ao funcionar como uma espécie de sentido de 

orientação social (sense of one’s place), orienta os ocupantes de determinada posição 

no espaço social para posições sociais ajustadas a suas propriedades, para as práticas 

ou bens que convêm aos ocupantes dessa posição, que lhes ‘ficam bem’ (BOURDIEU, 

2007, p.434). 

 

 

 O modelo 4, apresentado por Canclini (1999, p.37), é “el consumo como sistema de 

integración y comunicación”. Esse modelo destaca o consumo como algo que conduz à 

integração entre as classes. “É um contraponto à lógica anterior, embora não desconsidere os 

elementos de distinção inscritos no ato de consumir, porém, pressupõe que, para que a distinção 

se opere, é preciso haver um compartilhamento de sentidos a respeito” (SCHMITZ, 2015, 

p.258). O modelo seguinte, número 5, “el consumo como escenario de objetivación de los 

deseos” (CANCLINI, 1999, p.39), assinala o consumo para além das necessidades construídas 

culturalmente, objeto do desejo inserido numa lógica irracional e insaciável pelas instituições. 
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Por último, Canclini (1999, p.40) apresenta o modelo 6, “el consumo como processo 

ritual”, que tem por base as contribuições teóricas de Douglas e Isherwood (2006) que 

consideram os rituais como “convenções que constituem definições públicas visíveis” 

(DOUGLAS e ISHERWOOD, 2006, p.112), fundamentais para estabilizar a flutuação dos 

significados e o seu compartilhamento social. Canclini (1999) destaca que a sociedade, através 

dos rituais, estabelece acordos coletivos, seleciona e fixa os seus significados reguladores. “Os 

bens, nessa perspectiva, são acessórios rituais; o consumo é um processo ritual cuja função 

primária é dar sentido ao fluxo incompleto dos acontecimentos” (DOUGLAS e ISHERWOOD, 

2006, p.112). 

 Apesar da dificuldade expressada por Canclini (1999) em relação ao estabelecimento de 

princípios teóricos e metodológicos transversais em relação aos modelos supracitados, o autor 

destaca que cada um possui a sua importância, porém, nenhum é autossuficiente para abarcar 

todas as dimensões e complexidade do consumo. A defesa pelo olhar transversal ao fenômeno 

do consumo deveria abranger, de forma articulada, os seis modelos expostos anteriormente.  

 Canclini (1999) afirma ainda que toda forma de consumo é um fato cultural. Essa 

colocação está ancorada na perspectiva que considera que consumir serve para pensar, 

congregando vários aspectos, onde a aquisição de um bem ultrapassa a ação de posse, incluindo 

distinção simbólica, integração, comunicação, desejos e ritualização da satisfação. Apesar de 

considerar que todo consumo é cultural, o autor emprega e defende o termo “consumo cultural” 

por entender que outros campos do conhecimento assumem parcial independência no 

tratamento das questões atinentes ao consumo. Sendo assim, para o referido autor, embora os 

produtos culturais sejam dotados de valores de uso e de troca, contribuindo para a reprodução 

social, são os valores simbólicos que preponderam sobre os valores do mercado ou de uso. 

Nesse sentido, o consumo cultural é considerado como “el conjunto de processos de 

apropiación y usos de produtos en los que el valor simbólico prevalece sobre los valores de 

uso y de cambio, o donde al menos estos últimos se configuran subordinados a la dimensión 

simbólica” (CANCLINI, 1999, p.42). 

 Na tese intitulada “A constituição do sujeito contemporâneo do consumo – aprender a 

comprar bem, para comprar sempre” Mutz (2013) se vincula à vertente pós-estruturalista dos 

Estudos Culturais e compreende “o consumo e os diferentes modos de se educar para o consumo 

como práticas culturais no interior de uma sociedade que, em seus contornos atuais, se insere 

na racionalidade neoliberal de governo” (MUTZ, 2013, p.26). A autora afirma que a estratégia 

atual do capitalismo, no tocante ao consumo, se concretiza em um dispositivo pedagógico 

voltado para o que se denomina de “consumo consciente”, pautado no “equilíbrio tolerável da 
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precariedade” (LAZZARATO, 2011 apud MUTZ, 2013, p.90) e no “gerenciamento de 

escassez” (PASSETI, 2013 apud MUTZ, 2013, p.91). 

 Segundo Mutz (2013), a partir de meados da década de 1990 houve a proliferação de 

enunciados de um discurso pedagógico voltado para o respeito do potencial de transformação 

das condições ambientais, econômicas e sociais contido nas ações de consumo dos sujeitos. O 

caráter pedagógico do discurso do consumo consciente consiste em produzir formas de 

controlar os sujeitos a partir da responsabilização do consumidor e consequente culpabilização 

diante dos cenários socioeconômicos e ambientais. O estudo desenvolvido pela autora aponta 

que a associação do consumidor contemporâneo com a cidadania tem se distanciado diante dos 

entraves relacionados à construção de novas realidades coletivas e às intencionalidades do 

próprio sistema dominante. Como nos afirma Canclini (1997), derrubar esses entraves é uma 

condição sine qua non para viabilizar a vinculação da cidadania com o consumo. Por fim, Mutz 

(2013) conclui que o discurso do consumo consciente não implica em transformações 

estruturantes em nossa sociedade, mas sim na adequação diante dos problemas de sustentação 

do próprio sistema capitalista, contribuindo, assim, para a manutenção do status quo.  

 

 

1.3 – Consumismo e educação 

 

A “sociedade de consumidores” não está apartada das instituições associadas à 

educação, como a família, a escola e a universidade; ao contrário, se faz presente em todas elas 

e acaba interferindo decisivamente nos processos educativos. Fávero, Hahn e Possel (2019, 

p.281) destacam que a formação humana, compreendida como aquela que conduz a “uma 

formação autônoma, livre, crítica, criativa, problematizadora, responsável, solidária, repleta de 

experiências educativas”, constitui um dos principais objetivos da educação. No entanto, o que 

é essencial para a “sociedade de consumidores” não é cumprir com esses preceitos da formação 

humana supracitados, e sim educar e formar os sujeitos para o consumo insaciável.  

 O trabalho realizado por Momo e Costa (2010) destaca que os modos pelos quais as 

crianças vivem e se constituem como alunos na atualidade estão em consonância com as 

configurações culturais da “modernidade líquida”.  

 

 
Ambivalência, efemeridade, descartabilidade, individualismo, visibilidade, 

superficialidade, instabilidade, provisoriedade fazem parte das vidas das crianças de 

hoje. São crianças que procuram de modo incansável se inscrever na cultura 

globalmente reconhecida e fazer parte de uma comunidade de consumidores de 
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artefatos em voga na mídia do momento; que produzem seu corpo de forma a 

harmonizá-lo com o mundo das imagens e do espetáculo; que se caracterizam por 

constantes e ininterruptos movimentos e mutações. São crianças que buscam 

infatigavelmente a fruição e o prazer e, nessa busca, borram fronteiras de classe, 

gênero e geração. São crianças que vão se tornando o que são, vivendo sob a condição 

pós-moderna. (MOMO e COSTA, 2010, p.969). 

 

 

 

 Momo e Costa (2010) afirmam que nas instituições de ensino estudadas por elas as 

crianças vivem o “tempo dos objetos”, no qual os modos de apropriação e descarte dos produtos 

são definidos pelos significados a eles atribuídos, constituindo-se em verdadeiros artefatos 

culturais. As autoras resgatam os estudos de Klein (2003) para citar o papel preponderante da 

marca no processo de significação e valor dos produtos. Quanto à infância, Momo e Costa 

(2010) destacam que, mais importante do que as marcas, são os ícones infantis que agregam o 

valor dos artefatos. Assim como esses ícones mercantilizados são transitórios e instantâneos, as 

crianças também são movidas por essa instantaneidade, criando modos de viver altamente 

flutuantes/provisórios. Nesse sentido, as autoras utilizam o termo “mutantes” como uma 

metáfora para se referir às constantes mudanças nas formas de vida das crianças escolares, 

motivadas pelos artefatos culturais mercantilizados. 

Segundo Costa M. (2009c), a educação inicial para o consumo ocorre já nos lares dos 

sujeitos, por meio da televisão e computadores. Monteiro (2018) afirma a preocupação gerada 

por diferentes mídias, dentre as quais a internet, no incentivo do consumismo desde a primeira 

infância. Costa M. (2009c) destaca, nesse sentido, que as corporações empresariais, através das 

mídias, já iniciam as seduções mercantis antes mesmo das crianças começarem a vida escolar. 

Costa M. (2009c, p.71) acrescenta que, tanto no Brasil quanto em Portugal, a escola tem 

cumprido, segundo a lógica dominante, o papel de reforçar a “cultura competitiva do mais, 

mais, mais...”.   

Ao examinar o comportamento das crianças na escola e os atravessamentos do 

consumismo nas ações cognitivas, Kapczynski (2019) destaca que esses sujeitos têm sido 

instigados a se tornarem consumistas e que a escola, por meio das interações sociais e dos 

conteúdos curriculares, é uma instituição reprodutora da cultura consumista.  

Costa M. (2009c) afirma que as grandes corporações empresariais têm investido na 

criação de uma “cultura infantil” voltada para os interesses do mercado, com forte impacto no 

estilo de vida dos sujeitos. Os reflexos desse investimento, realizado dentro de uma lógica 

mercantil pautada no consumismo, podem ser observados nos espaços escolares por meio “de 
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crianças e jovens ostentando os ícones de sua inserção neste supermercado global em que tudo 

está transformado em mercadoria” (COSTA M., 2009c, p.65).  

Além disso, a autora comenta que alguns estudiosos da educação vêm denunciando que 

a mercantilização da escola, associada às políticas neoliberais, transformou a educação em uma 

espécie de commodity e os ambientes escolares em shopping centers, com uma grande 

diversidade de bens e serviços. Observa-se a transformação de espaços escolares em fontes 

mercantis altamente lucrativas. Costa (2012) acrescenta que a mensagem passada pela escola é 

de que tudo está à venda, até mesmo as identidades, desejos e os valores dos alunos.  

A partir do conceito de “comodificação” de Bauman (2008), a autora destaca os 

investimentos que cada sujeito é incitado a fazer para sua visibilidade, exposição e valorização 

da imagem. Nesse sentido, “a escola é um dos lugares onde se podem observar as práticas de 

si, os cuidados de cada um consigo no afã de transformar-se em mercadoria e de manter-se 

vendável, consumível no supermercado global das identidades” (COSTA, 2012, p.268). Trata-

se de um espaço privilegiado de visibilização de estudantes, contribuindo, assim, para a lógica 

da sociedade dos consumidores de transformação dos sujeitos em mercadorias vendáveis e 

consumíveis.   

Segundo Fávero e Rosa (2019), o modelo seguido pela educação na modernidade líquida 

é o do mercado, no qual instiga-se a aprendizagem acelerada, o esquecimento instantâneo, a 

descartabilidade e a substituição contínua do conhecimento. Reportando-se à obra de Bauman 

intitulada “Sobre educação e juventude”, Fávero e Rosa (2019, p.148) apresentam que, para 

trilhar outros caminhos, “é necessária uma revolução cultural que questione esse sistema 

dominado pela ‘ética’ da privação, do individualismo alienado, da ganância e do lucro”.  

Ao analisar o consumismo no ambiente escolar, Kapczynski (2019) se apropriou da 

expressão “síndrome consumista”, de Bauman (2007). Tal expressão “faz conotação do 

consumismo como patologia, desajustes psicológicos intencionais, dentro de um sistema 

articulado” (KAPCZYNSKI, 2019, p.245). Trata-se de uma síndrome que “consiste antes de 

tudo na negação enfática da virtude da procrastinação, e da adequação e conveniência de 

retardar a satisfação (...)” (BAUMAN, 2007, p.110).  

Segundo Kapczynski (2019), na sociedade contemporânea consumista os sujeitos são 

imersos em uma cultura de destituição do amor-próprio e de compensações na aquisição de 

bens. Se por um lado a escola contribui para a reprodução dessa sociedade consumista, por 

outro ela é considerada importante instituição capaz de romper com os seus ditames a partir do 

fomento do pensamento crítico. Porém, no contexto da modernidade líquida, alimentado pelas 
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incertezas, instabilidades e pelo consumismo, a instituição escolar encontra-se imersa na 

insegurança e o pensamento crítico pode ser visto como um entrave aos interesses do mercado. 

 

 
A escola sente-se insegura e perturbada diante de demandas que são distintas da 

sociedade de produtores, marcada pela ‘ética do trabalho’. Numa sociedade líquida, 

marcada pela estética do consumo, mais importante que aprender rotinas, acumular 

conhecimentos e modelar boas práticas e costumes, é flexibilizar, descartar, esquecer, 

desvalorizar, para aumentar permanentemente o desejo de consumo. O próprio 

pensamento crítico se sente ameaçado, pois pode ser compreendido como oposição ao 

insaciável crescimento exponencial do mercado de consumo. (FÁVERO, HAHN E 

POSSEL, 2019, p.285). 

 

 

 Essa insegurança que tomou conta do ambiente escolar é retratada por Momo e Costa 

(2010) ao salientarem que as novas práticas culturais que ingressam nas instituições escolares 

provocando incômodos e instabilidades são produzidas por uma impossibilidade de 

enquadramento das crianças escolares contemporâneas em uma cartografia. Evidencia-se a 

partir dessas considerações que as novas demandas fogem aos ditames da escola da sociedade 

dos produtores, que ainda resistem em nosso meio. O reconhecimento de que estamos 

vivenciando um novo mundo (líquido-moderno) é essencial para que possamos questionar e 

construir, junto aos estudantes, formas de vivência que incentivem alternativas possíveis de 

enfrentamento e transformação do status quo. 

Ao incentivar o questionamento do modo de vida contemporâneo e desenvolver práticas 

pedagógicas em oposição à vivência consumista, a escola poderá contribuir para a formação de 

sujeitos comprometidos com a transformação da “sociedade de consumidores”. Nesse sentido, 

Kapczynski salienta que é essencial que as ações pedagógicas, desde a educação infantil, sejam 

direcionadas ao enfrentamento do egocentrismo e contribuam para a formação integral dos 

sujeitos.  

Kapczynski (2019) destaca que a conduta infantilizada, marcada pelo egocentrismo, 

constitui um elemento chave para a indústria consumista que se beneficia da imaturidade das 

ações dos sujeitos que agem seduzidos por impulsos, tornando-se presas fáceis. Quando a 

escola, assim como os outros meios de socialização, não consegue romper com o egocentrismo, 

característico da infância, a conduta infantilizada acompanhará os sujeitos até a fase adulta. 

Dessa forma, “a sociedade passa a produzir entes que facilmente automatizam o ideal de 

felicidade pela satisfação imediata dos desejos prometidos pelo consumismo” (KAPCZYNSKI, 

2019, p. 245).  A autora defende que a escola crie ambientes de problematização e promova 

ações contrárias à lógica do consumismo vivenciado pela sociedade, possibilitando a formação 
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ancorada nas “virtudes de justiça, generosidade, solidariedade, caridade, respeito, coragem e 

honestidade” (KAPCZYNSKI, 2019, p. 249).  

Trata-se de propiciar condições para que os estudantes tenham uma formação integral 

calcada no desenvolvimento do pensamento crítico e autônomo, possibilitando, assim, o 

combate aos aprisionamentos e consequências nefastas da “síndrome consumista”. Kapczynski 

(2019, p.249) acrescenta que “a ênfase nos valores humanos e na primazia do ser em relação ao 

ter é o antídoto aos sintomas patológicos da ‘síndrome consumista’”.  

Mesmo diante de todos os apelos da sociedade de consumidores e seus entraves 

atinentes ao pensamento crítico sobre o consumo, Bastos et al. (2015), em uma pesquisa 

realizada sobre consumo juvenil com alunos e alunas de duas escolas públicas do Rio de 

Janeiro, constataram a percepção crítica de alguns/algumas jovens sobre os próprios hábitos de 

consumo. Em consonância com a perspectiva de Kapczynski (2019), que defende que a escola 

promova ações de problematização e questionamento do consumismo, Bastos et al. (2015) 

destacam que a escola não pode silenciar diante das atrocidades sofridas por aqueles/as que não 

se encaixam nos padrões da “estética consumista”, concluindo que: 

 

No contexto de acirramento da violência física e simbólica sobre os que não se 

enquadram em padrões preestabelecidos de estética consumista, a escola não pode se 

furtar a criar espaços de debate e de problematização a respeito da crueldade gerada 

por essas demandas, ao invés de reforçar, por omissão ou valorização, a sociedade de 

consumidores. (BASTOS et al, 2015, p.10) 
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CAPÍTULO 2 – JUVENTUDES: REFLEXÕES TEÓRICO-CONCEITUAIS, 

MARCADORES LEGAIS E A JUVENILIZAÇÃO DA EJA 

 

 Neste capítulo, procurei desenvolver algumas reflexões teóricas e conceituais sobre os 

termos adolescência(s) e juventudes(s). Busco justificar a adoção do conceito de juventudes, 

abarcando a adolescência como o início do período de vida concebido como juventude a partir 

de uma motivação política, como recomendado por Dayrell e Carrano (2014) e no plural, a 

partir de Spósito (1999), Dayrell (2003) e Dayrell e Carrano (2014), que reconhecem a 

diversidade sociocultural que envolve os sujeitos jovens. De acordo com Spósito (1999, p.7), 

“qualquer tentativa de caracterização da juventude brasileira requer, preliminarmente, o 

reconhecimento da diversidade social e cultural que define esse segmento. No seu singular o 

conceito é impreciso, tanto teoricamente quanto sob o ponto de vista dos dados estatísticos”.  

 Por fim, apresentarei uma discussão teórica e uma análise de dados sobre a Educação 

de Jovens e Adultos e o seu processo de juvenilização. 

 

 

2.1 – Adolescência(s) e juventude(s) – conceitos e reflexões 

 

 O tema da juventude tem sido estudado, discutido e explorado por diferentes campos 

nos meios acadêmico, cultural e político. As pesquisas sobre juventudes são caracterizadas por 

uma multiplicidade de abordagens, perspectivas teóricas e metodológicas. Conforme nos 

apontam Abramo e León (2005), essa temática é abordada através do uso de dois termos: 

adolescência e juventude. Em determinados textos são usados como sinônimos, em outros como 

campos distintos, porém complementares; há ainda aqueles que consideram como uma disputa 

por diferentes abordagens.  

Trancoso e Oliveira (2016), em uma análise de 189 documentos (37 artigos científicos, 

32 teses e 120 dissertações) que continham algum conceito de juventude, estabeleceram três 

categorias classificatórias a respeito das terminologias adolescência e juventude utilizadas pelos 

autores. Há um grupo que admitiu ter feito a reflexão sobre os termos, optando sobre a maneira 

de como contemplá-los; outro grupo não apresentou nenhuma reflexão sobre esses conceitos, 

apropriando-se das duas expressões, explicitando ou não o posicionamento; por fim, o grupo 

daqueles que não utilizaram os termos adolescente/adolescência, mas somente jovem/juventude 

(TRANCOSO e OLIVEIRA, 2016).  
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 Em consonância com as ideias de León (2005, p.10), consideramos que “os conceitos 

de adolescência e juventude correspondem a uma construção social, histórica, cultural e 

relacional, que através das diferentes épocas e processos históricos e sociais vieram adquirindo 

denotações e delimitações diferentes”.  

 Segundo León (2005), os estudos analíticos sobre a adolescência têm sido atribuídos, 

principalmente, à área da psicologia, enquanto a conceituação e a análise da categoria juventude 

vem sendo desenvolvidas, sobretudo, pelas áreas das ciências humanas e sociais, com destaque 

para a sociologia, história, antropologia cultural e social, estudos culturais, comunicação e 

educação. 

 Francisco e Groppo (2016) apresentam um relevante estudo sobre os sentidos e 

conteúdos atribuídos às categorias adolescência e juventude. Os autores revelam que renomadas 

instituições, como a Organização Mundial da Saúde (OMS), o Ministério da Saúde do Brasil e 

o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) consideram a adolescência como um 

processo biopsicossocial, período que se estende dos 10 aos 20 anos de idade.  

 Os estudos acadêmicos sobre a adolescência possuem uma recente história. Segundo 

León (2005), as pesquisas do psicólogo estadunidense Stanley Hall constituem um marco no 

campo dos estudos sobre adolescência. De acordo com Hall, a adolescência constitui “uma edad 

especialmente dramática y tomentosa en la que se producen innumerables tensiones, com 

inestabilidad, entusiasmo y pasión (...)” (DELVAL, 1998, p.545 apud LEÓN, 2005, p.11). Este 

autor tratava a adolescência, sobretudo, a partir da ótica da determinação biológica, típico da 

psicologia tradicional que refuta a diversidade e os fatores sociais e históricos (FRANCISCO e 

GROPPO, 2016).    

 Segundo Francisco e Groppo (2016), as concepções naturalizantes da psicologia 

tradicional estão sendo rejeitadas, principalmente, pelas pesquisas das áreas da psicologia e 

antropologia social, da pedagogia e da sociologia. Tais áreas têm privilegiado os processos 

sociais, culturais e educativos formadores da adolescência. Nesse sentido, “a adolescência é 

uma resultante social, é criação histórica, não é estática, repercute na subjetividade das pessoas, 

não é predeterminação (LEONTIEV, 1978 apud FRANCISCO e GROPPO, 2016, p.281). Para 

a perspectiva sócio-histórica, o fundamental é como a adolescência é “historicamente 

constituída, produzida e (re)significada na sociedade” (FRANCISCO e GROPPO, 2016, p.281).  

 Para Melucci (1997, p.8), a adolescência constitui a fase inicial da juventude na qual 

começa-se a “enfrentar o tempo como uma dimensão significativa e contraditória da 

identidade”. Porém, o autor apresenta a adolescência como uma fase temporal relativa, que 

varia de sujeito para sujeito, e que, na contemporaneidade, as trajetórias de vida tornaram-se 
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menos previsíveis diante das incertezas derivadas da ampliação das perspectivas e 

possibilidades, podendo aumentar as chances, por parte dos adolescentes, do seu processo de 

construção sociocultural autônomo. Nesse caminho, Melucci (1997, p.9) nos diz que: 

 

A adolescência é a idade em que a orientação para o futuro prevalece e o futuro é 

percebido como apresentando um maior número de possibilidades. Uma perspectiva 

temporal aberta corresponde a uma forte orientação para a auto-realização, resistência 

contra qualquer determinação externa dos projetos de vida e desejo de uma certa 

variabilidade e reversibilidade de escolhas. (...) a perspectiva temporal do adolescente 

constitui um ponto de observação favorável para o estudo da maneira pela qual nossa 

cultura está organizando a experiência do tempo.  

 

 

Francisco e Groppo (2016) destacam que as possibilidades apontadas por Melucci 

(1997) podem ser ampliadas para os adolescentes que vivem em periferias a partir de um 

esforço conjunto entre as escolas, os profissionais dos Centros de Referência da Assistência 

Social (CRAS), os Conselhos Tutelares articulados com o Poder Judiciário, Ministério Público, 

entre outros, viabilizando maiores condições de escolhas.   

 Dayrell e Carrano (2014), assim como Melucci (1997), também definem a adolescência 

como uma etapa inicial da juventude. Eles mencionam que essa consideração possui uma 

motivação política devido à carência que observam em relação às políticas públicas voltadas 

para o atendimento dos sujeitos jovens. Nesse sentido, “reiterar a noção de juventude nas 

pesquisas e nas ações públicas é uma forma de dar visibilidade às questões, demandas e 

necessidades dos jovens, entendidos de uma forma mais ampla” (DAYRELL e CARRANO, 

2014, p.109). 

 Se o tempo da juventude é inaugurado a partir da fase da adolescência, a qual é marcada 

pela puberdade, sendo caracterizada por transformações biopsicológicas e de inserção social, o 

mesmo não ocorre com a definição do final desse tempo juvenil. Não há um padrão determinado 

para o término desse tempo e a entrada na vida adulta, pois marcadores como o final da 

escolaridade, a inserção no mercado de trabalho, o casamento, a paternidade/maternidade e a 

constituição de um novo lar tornaram-se mais fluidos, indefinidos e imprevisíveis (DAYRELL 

e CARRANO, 2014).    

 Diante da dificuldade relacionada aos marcadores mencionados, Francisco e Groppo 

(2016) concordam com a perspectiva definida por Arroyo (2014), atinente ao curso da vida 

constituído por tempos humanos. Este autor considera importante abandonar a visão etapista e 

hierarquizadora dos tempos humanos que foi reforçada pelo nosso sistema escolar e com 

consequências negativas: “as idades, tempos de vida, carecem de sentido por si mesmas, logo, 
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tempos humanos desfigurados sem direito à especificidade do viver, pensar, formar de cada 

tempo humano” (ARROYO, 2014, p. 71). Sendo assim, não se pode considerar cada tempo da 

vida (infância, adolescência, juventude, adultez, velhice) como simples estágios evolutivos. 

“Cada tempo humano tem seu valor e sua contribuição, tanto para a vida do sujeito, quanto para 

autoconsciência da sociedade” (FRANCISCO e GROPPO, 2016, p. 290).  

 Segundo Dayrell e Carrano (2014), é necessário prestar atenção aos aspectos comuns da 

juventude, porém, sem esquecer das peculiaridades e diferenciações desse período da vida para 

o enriquecimento das análises e compreensões sobre os sujeitos. Nesse sentido, Spósito e 

Tarábola (2017) afirmam que um dos desafios contemporâneos é complexificar o entendimento 

das diferenças existentes no bojo dos tempos juvenis. “O reconhecimento dos limites e do valor 

heurístico dos marcos demográficos implica em estudar os momentos desse período, 

caracterizado pela faixa etária de 15 a 29 anos, a partir das suas singularidades” (SPÓSITO e 

TARÁBOLA, 2017, p.13).  

 

 

2.2 – Juventudes: visões sociológicas 

 

Groppo (2017) apresenta algumas das principais teorias elaboradas pela sociologia da 

juventude. No grande grupo das teorias tradicionais, o autor destaca o estrutural-funcionalismo 

de Parsons, que concebe a juventude como categoria etária, dotada de uma condição de 

transitoriedade entre a fase da infância e a fase adulta. Segundo Dayrell (2003), essa concepção, 

que menospreza o presente vivido pelos jovens e valoriza apenas a sua projeção no futuro, é 

muito frequente na escola.  

 Dentre as teorias críticas da juventude, três são ressaltadas por Groppo (2017), sendo 

duas concebidas como “reformistas” e outra como “revolucionária”. As primeiras 

correspondem à teoria das gerações de Karl Mannheim e à ideia de moratória social de Erik 

Erikson3. Tais pesquisadores, “apesar de reconhecerem o papel transformador das juventudes, 

desconfiam dos movimentos juvenis radicais e advogam uma reforma da sociedade moderna 

em crise (não sua superação)” (GROPPO, 2017, p.10). A terceira teoria está associada à 

perspectiva revolucionária, que Groppo (2016) vincula à corrente classista que foi inicialmente 

                                                             
3 “O termo moratória, dentro dos estudos do desenvolvimento humano, foi originalmente cunhado por Erick H. 

Erikson e entendido como adiamento de direitos e de deveres das pessoas que deixam de ser crianças, mas ainda 

não são adultos: inserção no trabalho, reprodução e participação política. É um tempo a ser dedicado à formação 

para assumir essas responsabilidades de forma social e culturalmente apropriada” (TRANCOSO e OLIVEIRA, 

2016, p.285).  
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sistematizada pelos estudos culturais da Universidade de Birmingham, destacando-se os 

pensadores Stuart Hall e Tony Jefferson. Nessa corrente, “as culturas juvenis são sempre 

culturas de classe, isto é, são sempre entendidas como produto de relações antagônicas de 

classe” (PAIS, 1990, p.157 e 158).  

 O terceiro grande grupo teórico da sociologia da juventude, apresentado por Groppo 

(2017), é o das teorias pós-críticas. Estas surgiram na década de 1970 e estão divididas em duas 

vertentes: a primeira está associada às ideias pós-estruturalistas e/ou pós-modernas que 

defendem a superação da modernidade; já a outra vertente está relacionada às teorias pós-

críticas ancoradas na ideia de segunda modernidade, que “advogam, não a superação da 

sociedade moderna, mas uma mudança profunda no interior dela própria, engendrando uma 

segunda modernidade” (GROPPO, 2017, p.11).  

 No contexto da vertente que se vincula à noção de superação da modernidade, encontra-

se Jean Baudrillard, que destaca “a transformação da juventude em valor-signo, que pode ser 

comprado por quem deseja ostentar a valiosa juventude e tem recursos para tanto” (GROPPO, 

2016, p.387). Outro expoente dessa vertente é Michel Maffesolli, que trabalha com a noção de 

tribos juvenis (GROPPO, 2016). 

 No tocante à segunda vertente, que está associada à ideia de segunda modernidade ou 

“modernidade líquida”, como é chamada por Bauman (2001), vários autores que trabalham com 

a sociologia da juventude são destacados por Groppo (2016) como inspirados por ela, dentre os 

quais se destacam François Dubet, Alain Touraine, José Machado Pais, Diana Krauskopff, 

Helena Abramo, Marília Spósito, Juarez Dayrell e Paulo César Carrano. Existe um consenso 

entre estes autores ao afirmarem “[...] que as transições juvenis são não-lineares e se fazem por 

meio da socialização ativa” (GROPPO, 2016, p.387). Defensor dessa não-linearidade, José 

Machado Pais nos diz que “os processos de transição para a vida adulta, embora se tenham 

complexificado, continuam a ser marcados pela imprevisibilidade” (PAIS, LACERDA e 

OLIVEIRA, 2017, p.304).  

 No contexto dessa segunda vertente das teorias pós-críticas, Groppo (2016) destaca a 

noção do “jovem como sujeito social”, que tem sido apreendida e trabalhada por sociólogos da 

juventude e da educação. Esta noção “tende a reconhecer a importância de se ouvir, entender e 

considerar as vozes juvenis no mundo público [...]” (GROPPO, 2017, p.12). Porém, Melucci 

(1997) aponta para a dificuldade de se ouvir a voz dos jovens, pois a fala privilegia o particular 

diante do enfraquecimento e divisão dos movimentos juvenis. Sendo assim, “quando a 

democracia for capaz de garantir um espaço para que as vozes juvenis sejam ouvidas, a 
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separação será menos provável e movimentos juvenis poderão tornar-se importantes atores na 

inovação política e social da sociedade contemporânea” (MELUCCI, 1997, p.14) 

Um renomado autor difusor da noção do “jovem como sujeito social” no Brasil é Juarez 

Dayrell, que, em um de seus textos mais conhecidos, afirma que: 

 

Tomar os jovens como sujeitos não se reduz a uma opção teórica. Diz respeito a uma 

postura metodológica e ética, não apenas durante o processo de pesquisa, mas também 

em meu cotidiano como educador. A experiência da pesquisa mostrou-me que ver e 

lidar com o jovem como sujeito, capaz de refletir, de ter suas próprias posições e 

ações, é uma aprendizagem que exige um esforço de auto-reflexão, distanciamento e 

autocrítica. A dificuldade ainda é maior quando o outro é ‘jovem, preto e pobre’, essa 

tríade que acompanha muitos dos jovens como uma maldição” (DAYRELL, 2003, 

p.44)   

   

 

  Dayrell (2003) relata algumas imagens de juventude presentes em nosso cotidiano e 

que influenciam nas nossas percepções. Uma das mais entranhadas é da juventude como 

condição de transitoriedade, em que o/a jovem é visto/a a partir de sua projeção para o futuro.  

Outra imagem vigente em nosso meio, solidificada a partir da década de 1960 com a indústria 

cultural, é a visão romântica da juventude, caracterizada por “um tempo de liberdade, de prazer, 

de expressão de comportamentos exóticos” (DAYRELL, 2003, p.41). A esse contexto se 

associa a ideia de “moratória”, na qual a juventude é definida como um tempo para o “ensaio e 

o erro” e pelo hedonismo. O autor acrescenta a visão que reduz o jovem ao campo da cultura, 

associando a sua condição exclusivamente às vivências dos finais de semana ou atividades 

culturais.  Há, ainda, outra percepção destacada por Dayrell (2003), que vincula a juventude a 

uma etapa marcada por crises e conflitos de personalidade. Uma tendência associada a essa 

ideia é aquela que considera a juventude como um momento que conduz ao distanciamento 

familiar (DAYRELL, 2003). 

 Essas imagens podem influenciar decisivamente numa análise depreciativa dos/das 

jovens, definindo-os/as pela incompletude, pela falta e pela não correspondência a um modelo 

específico de “ser jovem”, o que obscurece outras percepções e apreensões sobre como os/as 

jovens constroem suas experiências (DAYRELL, 2003).  

 Souza e Lima (2018) observaram, a partir de atividades de extensão desenvolvidas com 

um grupo de docentes da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro, a presença 

marcante de discursos que alinhavam o desinteresse de jovens estudantes pela escola com o 

interesse pelos bens de consumo. Esse é um dos contextos que “engessam identidades juvenis 

em consumistas, individualistas, alienados, problemáticas e outras, sem oferecer alternativa 
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para lidar com os conflitos e dificuldades enfrentados pelos jovens e pelas escolas” (SOUZA e 

LIMA, 2018, p.35). 

Ferreira (2015, p. 74) afirma que essas concepções negativas, “socialmente construídas, 

acabam ignorando os jovens como sujeitos sociais, que estão o tempo todo construindo um 

modo de ser jovem, baseado em suas experiências cotidianas”. Nesse sentido, Abramovay e 

Castro (2015) esclarecem que é necessário considerar outras dimensões de análise na definição 

de juventude, além do caráter biopsicológico, evidenciando a diversidade conforme cada 

contexto. Dayrell (2003) também enfatiza que há uma diversidade na maneira como cada 

sociedade e grupo social trata e representa a juventude. Essa diversidade é resultante de 

diferentes aspectos atinentes às condições sociais, culturais, espaciais e de gênero.  

 

Construir uma noção de juventude na perspectiva da diversidade implica, em primeiro 

lugar, considerá-la não mais presa a critérios rígidos, mas sim como parte de um 

processo de crescimento mais totalizante, que ganha contornos específicos no 

conjunto das experiências vivenciadas pelos indivíduos no seu contexto social. 

(DAYRELL, 2003, p. 42). 

 

 

 Percebe-se, a partir dessas colocações, que “as experiências, representações e 

significados que definem a juventude não são únicos” (ABRAMOVAY e CASTRO, 2015, 

p.13), mas sim que existe uma diversidade que está atrelada aos diferentes contextos vivenciais. 

Nesse sentido, tanto Dayrell (2003) quanto Abramovay e Castro (2015), reconhecem que a 

juventude não pode ser reduzida a um momento de passagem: ela possui importância própria e 

está inserida em um processo amplo de constituição de sujeitos, porém possui especificidades 

que afetam a vida de forma distinta em um processo que é influenciado pelas vivências e trocas 

do meio social.    

 É com base nessa perspectiva de diversidade e de contexto social que Esteves e 

Abramovay (2007, p.21) definem a juventude como: 

 

[...] uma construção social, ou seja, a produção de uma determinada sociedade 

originada a partir das múltiplas formas como ela vê os jovens, produção na qual se 

conjugam, entre outros fatores, estereótipos, momentos históricos, múltiplas 

referências, além de diferentes e diversificadas situações de classe, gênero, etnia, 

grupo etc. 

 

 

 Nesse caminho, Dayrell e Carrano (2014, p.111) também consideram a juventude como 

uma categoria que integra um “processo de crescimento totalizante, que ganha contornos 

específicos no conjunto das experiências vivenciadas pelos indivíduos no seu contexto social”. 
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Segundo os autores, trata-se de não a reduzir a uma etapa com um término predefinido ou como 

um momento de preparação para a vida adulta; pelo contrário, a juventude possui valor próprio 

e é caracterizada pela diversidade em múltiplas dimensões e pelo caráter dinâmico. Além disso, 

eles rejeitam a ideia de concepção de existência de uma juventude, no singular, e defendem a 

noção de juventudes, no plural, referindo-se às diferentes formas de vivenciar e experimentar o 

tempo de juventude.   

 

A juventude constitui um momento determinado, mas que não se reduz a uma 

passagem. Ela assume uma importância em si mesma como um momento de exercício 

de inserção social. [...] Além das marcas da diversidade cultural e das desiguais 

condições de acesso aos bens econômicos, educacionais e culturais, a juventude é uma 

categoria dinâmica. Ela é transformada no contexto das mutações sociais que vêm 

ocorrendo ao longo da história. Na realidade, não há tanto uma juventude, e sim, 

jovens enquanto sujeitos que a experimentam e a sentem segundo determinado 

contexto sociocultural, onde se inserem e, assim, elaboram determinados modos de 

ser jovem. É nesse sentido que enfatizamos a noção de juventudes, no plural, para 

enfatizar a diversidade de modos de ser jovem existente. (DAYRELL e CARRANO, 

2014, p. 112).  

 

 

2.3 – Marcos legais voltados às juventudes no Brasil 

    

Quanto aos marcos legais referentes às juventudes, antes da Emenda Constitucional n. 

65, de 13 de julho de 2010, também conhecida como PEC da juventude, a Constituição Federal 

somente fazia menção à juventude em dois momentos: o primeiro é o inciso XV do artigo 24, 

onde consta “Art.24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar 

concorrentemente sobre: (...) XV – proteção à infância e à juventude” e o segundo momento é 

o parágrafo 4º do inciso XII do artigo 60, com redação dada pela Emenda Constitucional n.53, 

de 2006, que versa sobre a destinação dos recursos da educação básica, onde se menciona a 

modalidade da educação de jovens e adultos (BRASIL, 2019).  

Outro marco legal da juventude no Brasil foi a Lei Nº 11.129, de 30 de junho de 2005, 

que instituiu o Programa Nacional de Inclusão de Jovens (ProJovem), criou o Conselho 

Nacional da Juventude (CNJ) e a Secretaria Nacional de Juventude, além de ter dado outras 

providências (BRASIL, 2005).     

 A Emenda Constitucional n.65, de 13 de julho de 2010, alterou a redação do Capítulo 

VII do Título VIII da Constituição Federal e modificou o artigo 227. Ao lado das categorias já 

presentes no texto do Capítulo VII do Título VIII (família, criança, adolescente e idoso) foi 

inserido o termo jovem e passou a vigorar a seguinte redação: “Da família, da criança, do 
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Adolescente, do Jovem e do Idoso” (BRASIL, 2010). O artigo 227 também passou a vigorar 

com uma nova redação, incluindo o jovem ao lado das categorias criança e adolescente, como 

constata-se a seguir:  

 

É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao 

jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, 

ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 

convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de 

negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. (BRASIL, 

2010).  

 

 

Além disso, o parágrafo 8º do artigo 227 versa que a lei estabeleceria a criação do 

Estatuto da Juventude, que foi instituído pela Lei n.12.852, de 5 de agosto de 2013, e o Plano 

Nacional da Juventude4.   

 A Lei n.12.852, além de instituir o Estatuto da Juventude, também dispõe sobre os 

direitos dos jovens, os princípios e diretrizes das políticas públicas de juventude e o Sistema 

Nacional de Juventude - SINAJUVE (BRASIL, 2013). Segundo esta lei, são considerados 

jovens, os sujeitos entre 15 e 29 anos de idade. Porém, para as pessoas entre 15 e 18 anos, 

denominadas pela referida lei como adolescentes, aplica-se a Lei n.8.069, de 13 de julho de 

1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA), e, raramente, quando não conflitar com o 

ECA, poderá ser aplicado o Estatuto da Juventude para a categoria adolescente (BRASIL, 

2013).  

Francisco e Groppo (2016) enfatizam que há uma simultaneidade curiosa nas referidas 

leis, pois os sujeitos com 15, 16 e 17 anos são considerados, ao mesmo tempo, como 

adolescentes e jovens. Castro e Macedo (2019) destacam que a preocupação com a sobreposição 

já rendeu amplos debates e a menção da aplicação do ECA para a população até 18 anos reforça 

a função protetiva, principalmente no que se refere à questão da maioridade penal que define 

tratamento diferenciado para os adolescentes e agrega novos direitos estabelecidos pelo 

Estatuto da Juventude para esses sujeitos.  

Segundo Castro e Macedo (2019), o Estatuto da Juventude constitui o principal marco 

legal brasileiro das políticas públicas e direitos da juventude. O Estatuto da Juventude apresenta 

                                                             
4 O Plano Nacional de Juventude deveria ter duração decenal e promover a articulação entre as diversas esferas do 

poder público para a efetivação de políticas públicas (BRASIL, 2010). Segundo Castro e Macedo (2019, p.1226 e 

1227), esse Plano “foi encaminhado ao Congresso Nacional, juntamente com a proposta da PEC da Juventude e 

do Estatuto da Juventude, em 2004 pela Frente Parlamentar em Defesa da Juventude, após amplo debate com a 

sociedade civil por meio de audiências públicas. A PEC foi aprovada em 2010. Após 10 anos o Estatuto foi 

homologado, o mesmo não ocorreu com o Plano que segue tramitando”.   
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no artigo 2º, da seção I, diversos princípios que devem reger o disposto na lei e as políticas 

públicas de juventude, através dos seguintes incisos: 

 

I – promoção da autonomia e emancipação dos jovens; II – valorização e 

promoção da participação social e política, de forma direta e por meio de suas 

representações; III – promoção da criatividade e da participação no 

desenvolvimento do País; IV – reconhecimento do jovem como sujeito de 

direitos universais, geracionais e singulares; V – promoção do bem-estar, da 

experimentação e do desenvolvimento integral do jovem; VI – respeito à 

identidade e à diversidade individual e coletiva da juventude; VII – promoção 

da vida, da cultura da paz, da solidariedade e da não discriminação; e VIII – 

valorização do diálogo e convívio do jovem com as demais gerações. 

(BRASIL, 2013). 

 

 

 Souza e Reis (2017) destacam o alinhamento desses princípios com os direitos humanos, 

com o respeito às diversidades e à heterogeneidade das juventudes e com a proteção contra as 

discriminações. Apesar das autoras reconhecerem a importância do Estatuto da Juventude como 

um marco voltado à proteção e aos interesses dos/as jovens, destacam que é fundamental reduzir 

a distância entre o que é exposto na legislação e a prática. Elas mencionam também a carência 

de metas concretas para efetivação eficaz dos objetivos do referido estatuto.   

 Castro e Macedo (2019) afirmam que os/as jovens são considerados/as, no Estatuto da 

Juventude, a partir da perspectiva de agência, enfatizando-se a emancipação, a autonomia e a 

participação.  

 Os direitos dos/das jovens definidos pelo Estatuto são: direito à cidadania, à participação 

social e política e à representação juvenil; direito à educação; direito à profissionalização, ao 

trabalho e à renda; direito à diversidade e à igualdade; direito à saúde; direito à cultura; direito 

à comunicação e à liberdade de expressão; direito ao desporto e ao lazer; direito ao território e 

à mobilidade; direito à sustentabilidade e ao meio ambiente; direito à segurança pública e ao 

acesso à justiça (BRASIL, 2013). De acordo com Castro e Macedo (2019), nota-se a 

preocupação do referido documento em englobar várias esferas da vida juvenil.  

 O Estatuto da Juventude também instituiu o Sistema Nacional de Juventude 

(SINAJUVE), que foi regulamentado pelo Decreto nº 9.306, de 15 de março de 2018. O artigo 

1º desse Decreto estabelece que esse Sistema “constitui forma de articulação e organização da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e da sociedade civil para a promoção 

de políticas públicas de juventude” (BRASIL, 2018).  

 Castro e Macedo (2019) apontam que os marcos legais referentes à juventude são 

resultados de longos processos de disputas e construções, que, apesar de ousados, apresentam 
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fragilidades na regulamentação e aplicação. Os autores citam a questão do SINAJUVE, que não 

possui previsão orçamentária própria e também é ineficaz na indução de políticas públicas. 

Apesar das limitações, Castro e Macedo (2019) ressaltam que o Brasil avançou na legislação 

dos direitos para a população jovem, inserindo-se nos marcos definidos por organismos 

internacionais.  

 

 

2.4 – A Educação de Jovens e Adultos e o seu processo de juvenilização 

 

Segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), havia no Brasil, em 2018, cerca de 11,3 milhões 

de pessoas com 15 anos ou mais de idade analfabetas, o que corresponde a uma taxa de 

analfabetismo de 6,8%. Notou-se uma pequena redução em relação aos dois anos anteriores, 

nos quais essa taxa foi de 7,2% em 2016 e 6,9% em 2017 (IBGE, 2018). 

 Quanto ao nível de instrução, em 2018, a proporção de pessoas de 25 anos ou mais de 

idade que concluíram a educação básica obrigatória atingiu 47,4%, percentual maior do que os 

45,0% do ano de 2016 e os 46,2% do ano de 2017. Entre os que não concluíram a educação 

básica no ano passado, 6,9% não possuíam instrução, 33,1% apresentavam o ensino 

fundamental incompleto, 8,1% possuíam o ensino fundamental completo e 4,5% tinham o 

ensino médio incompleto (IBGE, 2018).  

 Em 2018, o Brasil possuía 47,3 milhões de jovens de 15 a 29 anos de idade, dos quais 

24,3 milhões, o equivalente a 51,7%, não frequentavam a escola ou qualquer curso de educação 

profissional ou pré-vestibular e nem haviam concluído o ensino superior (IBGE, 2018). A 

principal motivação para o não prosseguimento nos estudos ou ampliação da qualificação foi o 

trabalho ou procura por trabalho (47,7% entre os homens e 27,9% entre as mulheres). O 

desinteresse pelo estudo ou qualificação, com um percentual de 25,3%, foi a segunda motivação 

destacada pelos homens. Entre as mulheres, essa motivação ficou em terceiro lugar com 16%, 

superada pelos afazeres domésticos e cuidados de pessoas (23,3%) (IBGE, 2018). 

 Diante de um cenário que revela que mais da metade das pessoas com 25 anos ou mais 

no Brasil ainda não concluiu a educação básica e 51,7% dos jovens de 15 a 29 está fora das 

instituições educacionais, a Educação de Jovens e Adultos é a modalidade que abarcará grande 

parte das pessoas que retornará aos estudos. Assim, desenvolver pesquisas que envolvam essa 

modalidade de ensino é fundamental para o maior conhecimento de suas características e 

demandas. Barbosa e Braga (2018) expressam a importância de se realizar estudos que 
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contribuam para a caracterização da EJA a fim de viabilizar o contínuo aperfeiçoamento e 

adequação nas metodologias de ensino atinentes à esta modalidade.  

 Uma questão bastante recorrente nas pesquisas sobre a Educação de Jovens e Adultos é 

o processo de juvenilização vivenciado por esta modalidade de ensino, como podemos perceber 

nos trabalhos de Teixeira (2018), Ferreira (2015), Melo e Santos (2013), entre outros. 

Considerar esse processo é fundamental para traçar estratégias de ensino e aprendizagem 

adequadas às novas demandas. 

 

 

2.4.1 – Caracterização teórica da EJA e do seu processo de juvenilização 

 

A Educação de Jovens e Adultos (EJA) é uma modalidade de ensino da Educação Básica 

brasileira destinada aos jovens e adultos que não tiveram acesso ou não concluíram, por 

diversos motivos, o Ensino Fundamental e Médio na idade esperada. Porém, Costa e 

Evangelista (2017) destacam que, ao se conceituar a EJA, é fundamental não considerar que 

essa modalidade serve, apenas, para suprir uma ausência de escolaridade que deveria ocorrer 

em idade própria. A EJA deve ser entendida como “uma concepção de educação como direito 

humano e como forma de emancipação do sujeito” (COSTA e EVANGELISTA, 2017, p.58).   

 No tocante à legislação, a Constituição Federal de 1988 definiu, através do inciso I do 

artigo 208, que é dever do Estado garantir a “educação básica obrigatória e gratuita dos 4 

(quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os 

que a ela não tiveram acesso na idade própria” (BRASIL, 2019).  Em 1996, com a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9.394 (LDB), a EJA foi institucionalizada como 

modalidade de ensino e recebeu um tratamento específico através da legislação, conforme o seu 

artigo 37: “A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram acesso ou 

continuidade de estudos nos ensinos fundamental e médio na idade própria e constituirá 

instrumento para a educação e a aprendizagem ao longo da vida” (BRASIL, 1996). 

Além disso, o parágrafo 1º do referido artigo diz que devem ser asseguradas aos jovens 

e adultos que não conseguiram concluir a educação básica na idade própria, oportunidades 

adequadas às características dos estudantes, seus interesses, condições de vida e de trabalho, 

por meio de cursos e exames (BRASIL, 1996).  

 No ano de 2000, o Parecer nº 11 da Câmara de Educação Básica foi aprovado e instituiu 

as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação de Jovens e Adultos, reconhecendo as 

especificidades dessa modalidade de ensino. Este documento recomenda que as escolas devem 
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atender às expectativas e às necessidades próprias dos alunos dessa modalidade (BRASIL, 

2000).  O Parecer nº 11/2000 também destaca que a EJA “representa uma dívida social não 

reparada para com os que não tiveram acesso a e nem domínio da escrita e leitura como bens 

sociais [...]” (BRASIL, 2000, p.5). Segundo Ferreira (2015), essa ideia de reparação deve ser 

considerada com cautela, pois pode atrapalhar ou desviar o foco do direito a uma educação de 

qualidade.  

 Sonia Maria Rummert, uma renomada pesquisadora da EJA inserida na perspectiva 

crítica, destaca que essa modalidade de ensino é uma educação da classe trabalhadora destinada 

aos sujeitos “cujos papéis a serem desempenhados no cenário produtivo não requerem maiores 

investimentos do Estado, enquanto representante prioritário dos interesses dos proprietários dos 

meios de produção” (RUMMERT, 2007, p.39). A mesma autora assinala que, apesar dessa 

característica da EJA não ser oficialmente assumida pelo parecer supracitado, ela é evidenciada 

a partir da função reparadora atribuída a essa modalidade. 

 Segundo Rummert (2007), o caráter de inferioridade atribuído à EJA no mercado de 

bens culturais também está presente na LDB, na qual essa modalidade de ensino é pouco 

abordada. Acrescenta-se ainda a redução das idades dos(as) estudantes para a prestação dos 

exames supletivos, passando a idade mínima de 18 para 15 anos no Ensino Fundamental e de 

21 para 18 anos no Ensino Médio (BRASIL, 1996). Essa alteração legal influenciou no processo 

de transferência de muitos(as) alunos(as) do ensino regular diurno para a EJA e demonstrou a 

ênfase dada à certificação. Nesse sentido, comprometeu-se o desenvolvimento de processos 

pedagógicos ancorados em princípios verdadeiramente alicerçados na formação integral e 

cidadã dos sujeitos e readequou a educação aos interesses do capital.   

 

A legislação ratificou, assim, tanto a subordinação da educação dos 

trabalhadores aos interesses do capital em sua atual fase de acumulação, 

quanto a valorização de medidas que alteram os indicadores estatísticos de 

baixa escolaridade da população, sem que se verifique efetivo compromisso 

com a oferta de educação de qualidade para a maioria da classe trabalhadora. 

(RUMMERT, 2007, p.39). 

 

 

 Quanto ao contexto atual da EJA, Rummert (2019) destaca o processo de desmonte e de 

desqualificação que essa modalidade vem passando nos últimos anos, evidenciado a partir da 

dotação orçamentária cada vez mais distante de uma isonomia com a educação regular. Ela 

acrescenta que, apesar da inclusão dessa modalidade no Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb), os repasses destinados à EJA pelos entes 

federados mantiveram-se baixos.    
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 Ventura (2017), ao caracterizar a Educação de Jovens e Adultos, destaca que os cursos 

são configurados pela aceleração de conteúdo, pela falta de materiais didáticos, pela 

rotatividade de docentes e pelo predomínio das vagas no tuno da noite. Além disso, salienta que 

a oferta é insuficiente para atender à demanda e centralizada em escolas que funcionam como 

polos, o que impede o acesso de muitos alunos.  

 Conforme Carrano (2007), o interesse crescente do tema da juventude nos estudos sobre 

a EJA está atrelado à evidência empírica da grande representação estatística dos jovens nessa 

modalidade de ensino, que historicamente foi pensada para o público adulto.  

Segundo Carvalho (2009), o processo de juvenilização da EJA tem sido verificado desde 

a década de 1990 e decorre de uma série de fatores, dentre os quais destacam-se as deficiências 

do sistema de ensino regular traduzidas na evasão e na repetência, que acabam provocando a 

distorção idade/série; a oportunidade de aceleração de estudos e a necessidade de trabalhar. 

Ferreira (2015) acrescenta a dificuldade de acesso e a falta de motivação para a permanência 

na escola.  Nesse contexto, Melo e Santos (2013) explicam que a dificuldade de identificação 

do jovem com a escola expressa pelo não atendimento dos interesses e expectativas desse 

público acaba colaborando para a evasão.  

Souza e Reis (2017) alertam sobre a importância da formação de profissionais da 

Educação dentro de uma perspectiva que os conduza a uma visão dos jovens da EJA não como 

uma categoria homogênea, mas que considere suas diversidades e variadas concepções 

identitárias. O não reconhecimento das especificidades desses sujeitos e seus contextos não 

escolares por parte da escola e de educadores representa um grande entrave para a construção 

das identidades dos estudantes com a instituição escolar. Nesse sentido, Carrano (2007) chama 

a atenção para a necessidade de apropriação dos contextos mais amplos de socialização do 

jovem para a compreensão de suas práticas sociais nos espaços escolares. As cristalizações 

destes espaços e o seu descompasso com as demandas contemporâneas acabam provocando o 

desinteresse dos jovens pela escola.  

Borghi (2009) também sinaliza para a importância de se conhecer os contextos de 

vivência dos sujeitos jovens da EJA e o modo como eles significam a sua presença na escola 

para que seus questionamentos, práticas e expressões culturais não sejam configurados de forma 

estereotipada, mas que sejam aproveitados para a construção e efetivação de práticas 

pedagógicas humanizadoras. Nesse sentido, Costa e Evangelista (2017) destacam que o público 

jovem da EJA pertence à classe trabalhadora e possui privações de diversos direitos, dentre os 

quais o de aprender. Entretanto,  
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tais sujeitos não são seres de ausências, ao contrário, são sócio históricos: possuem 

saberes, culturas, práticas que constituem formas de reinvenção cotidiana e diante 

disso é fundamental atentar-se para a cultura, os dizeres denunciados por eles, para, 

assim, (re)valorizá-los epistemologicamente como fundamento que oriente a 

configuração da modalidade educativa aqui tratada (COSTA e EVANGELISTA, 

2017, p.60).  

 

 

Percebe-se a partir das colocações acima a importância do reconhecimento dos saberes 

e práticas dos e das jovens, revelando as potencialidades que em grande parte são 

negligenciadas pela sociedade.  Segundo Dayrell (2007), ainda persiste na escola a ideia do 

aluno concebida pela sociedade moderna, quando havia uma nítida separação entre o “mundo 

da escola” e a sociedade. Essa concepção ignora as expectativas, os contextos não escolares e 

a diversidade dos sujeitos, o que revela a não sintonia com as demandas do mundo atual 

traduzindo-se em conflitos e fracassos. Sendo assim, 

 

 
a escola tem de se perguntar se ainda é válida uma proposta educativa de massas, 

homogeneizante, com tempos e espaços rígidos, numa lógica disciplinadora, em que 

a formação moral predomina sobre a formação ética, em um contexto dinâmico, 

marcado pela flexibilidade e fluidez, de individualização crescente e de identidades 

plurais. Parece-nos que os jovens alunos, nas formas em que vivem a experiência 

escolar, estão dizendo que não querem tanto ser tratados como iguais, mas, sim, 

reconhecidos nas suas especificidades, o que implica serem reconhecidos como 

jovens, na sua diversidade, um momento privilegiado de construção de identidades, 

de projetos de vida, de experimentação e aprendizagem da autonomia. Demandam dos 

seus professores uma postura de escuta – que se tornem seus interlocutores diante de 

suas crises, dúvidas e perplexidades geradas, ao trilharem os labirintos e encruzilhadas 

que constituem sua trajetória de vida. Enfim, parece-nos que demandam da escola 

recursos e instrumentos que os tornem capazes de conduzir a própria vida, em uma 

sociedade na qual a construção de si é fundamental para dominar seu destino. 

(DAYRELL, 2007, p.1125 e 1126). 

 

 

 Diante da atual configuração do mundo contemporâneo, é fundamental que a escola 

esteja atenta às novas demandas, às diversidades dos sujeitos e aos diferentes contextos 

socioculturais. Nessa direção, Costa e Evangelista (2017) destacam que é essencial pensar a 

EJA com “fundamentos humanos”, considerando as vozes dos jovens, público que se tem 

revelado bastante representativo, para possibilitar a construção de um processo de ensino e 

aprendizagem mais adequado aos anseios e necessidades desses sujeitos.  
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2.4.2 – Contexto atual das matrículas na EJA 

 

Segundo dados do Inep (2019), no ano de 2018, o número total de matrículas na 

Educação de Jovens e Adultos (EJA) foi de 3.545.988, sendo o maior número registrado no 

ensino fundamental, com 2.108.155 matrículas, o que corresponde a 59,45% do total, como 

pode ser verificado na Tabela 1. Considerando as grandes regiões geográficas brasileiras, o 

maior número de matrículas na EJA foi verificado na região Nordeste, com 1.419.273 

matrículas, seguida pela região Sudeste, com 1.073.221 matrículas. As duas regiões em 

conjunto foram responsáveis por 70,29% do total das matrículas na EJA do país no ano passado. 

Percebe-se que nas regiões Norte, Nordeste e Sul, o número de matrículas do Ensino 

Fundamental é superior ao do Ensino Médio. Por outro lado, nas regiões Sudeste e Centro-

Oeste o número maior de matrículas é verificado no Ensino Médio, como pode ser observado 

na Tabela 1.  

 

Tabela 1 – Número de matrículas na EJA segundo a Região Geográfica – 2018 

Região Geográfica Total 
Ensino 

Fundamental 
Ensino Médio 

Norte 392.908 260.899 132.009 

Nordeste 1.419.273 1.014.763 404.510 

Sudeste 1.073.221 485.953 587.268 

Sul 409.059 225.522 183.537 

Centro-Oeste 251.527 121.018 130.509 

Brasil 3.545.988 2.108.155 1.437.833 

                Fonte: Sinopse Estatística da Educação Básica 2018. Inep, 2019. 

  

No tocante ao estado do Rio de Janeiro, observa-se pela Tabela 2 que foram registradas, 

em 2018, 243.803 matrículas na EJA, sendo 125.343 em nível fundamental e 118.460 em nível 

médio. Só a Região Metropolitana do Rio de Janeiro5 foi responsável por 71,22% do total de 

matrículas registradas no estado, com um número absoluto de 173.629 matrículas. O município 

                                                             
5 De acordo com a Lei Complementar nº 184 de 27 de dezembro de 2018, a Região Metropolitana do Rio de 

Janeiro é composta pelos seguintes municípios: Belford Roxo, Cachoeiras de Macacu, Duque de Caxias, 

Guapimirim, Itaboraí, Itaguaí, Japeri, Magé, Maricá, Mesquita, Nilópolis, Niterói, Nova Iguaçu, Paracambi, 

Petrópolis, Queimados, Rio Bonito, Rio de Janeiro, São Gonçalo, São João de Meriti, Seropédica e Tanguá (RIO 

DE JANEIRO, 2018).  
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de Itaboraí, com 4.979 matrículas, representou 2,04% das matrículas da EJA do estado do Rio 

de Janeiro e 2,87% das matrículas da Região Metropolitana. (INEP, 2019).  

 

 

Tabela 2 – Número de matrículas na EJA no Estado do Rio de Janeiro, na Região 

 Metropolitana do Rio de Janeiro e no município de Itaboraí – 2018. 

Unidade geográfica Total 
Ensino 

Fundamental 
Ensino Médio 

Estado do Rio de Janeiro 243.803 125.343 118.460 

Região Metropolitana 173.629 87.634 85.995 

Itaboraí 4.979 3.174 1.805 

                  Fonte: Sinopse Estatística da Educação Básica 2018. Inep, 2019. 

 

 No que tange ao contexto de Itaboraí em relação à Educação Básica, no ano de 2018 

foram registradas 50.538 matrículas. O Ensino Fundamental regular foi o mais expressivo, com 

30.918 matrículas, sendo responsável por 61,18% do total. Já a Educação de Jovens e Adultos, 

com 4.979 matrículas, representou 9,85% do total, como pode ser observado na Tabela 3. 

Dessas matrículas da EJA, 3.174 (o que equivale a 63,75%) pertencem ao Ensino Fundamental 

e 1.805 (o que corresponde a 36,25%) pertencem ao Ensino Médio, como pode ser visualizado 

na Tabela 2.   

 

Tabela 3 – Número de matrículas da Educação Básica em  

Itaboraí segundo etapas de ensino – 2018 

Etapas de ensino 
Número de 

matrículas 

Educação Infantil 7.134 

Ensino Fundamental 30.918 

Ensino Médio 6.860 

Educação Profissional Técnica de Nível Médio 

(Concomitante e Subsequente) 
647 

Educação de Jovens e Adultos 4.979 

Total 50.538 

                              Fonte: Sinopse Estatística da Educação Básica 2018. Inep, 2019. 

 

Quanto ao contexto mais específico desse estudo, o da Escola Municipal Professora 

Marly Cid Almeida de Abreu, a modalidade da EJA foi iniciada apenas no ano de 2010. A 

escola foi instituída em 04 de fevereiro de 2004 no bairro Nancilândia, município de Itaboraí 
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(MATTOS et al, 2018) e atende, atualmente, a duas modalidades de ensino: Fundamental 

Regular e Educação de Jovens e Adultos (exclusivamente o Ensino Fundamental). A escola 

funciona em três turnos: no matutino atende ao segundo segmento do Ensino Fundamental, no 

vespertino se dedica ao primeiro segmento do Ensino Fundamental e no noturno atende a 

modalidade da EJA (MATTOS et al, 2018).  

A referida unidade de ensino tem como público estudantes oriundos de diversos bairros 

e comunidades: Barreiro, Reta, Areal, Jardim Imperial e Nova Cidade. Segundo Mattos et al. 

(2018), a comunidade onde está inserida a escola e seu entorno tem presenciado o aumento da 

violência e do tráfico de drogas, afetando intensamente a dinâmica da escola, que tem sido alvo 

de frequentes invasões e depredações.  

Quanto ao panorama atual do perfil das matrículas da Escola Municipal Professora 

Marly Cid Almeida de Abreu, em 2018 foram registradas 301 matrículas nos anos iniciais do 

Ensino Fundamental, 308 matrículas nos anos finais do Ensino Fundamental, 192 matrículas na 

Educação de Jovens e Adultos e 23 matrículas na Educação Especial. Dessas matrículas da 

EJA, 51 foram referentes ao primeiro segmento do Ensino Fundamental e 141 foram 

correspondentes ao segundo segmento deste nível de ensino. Percebe-se que o segundo 

segmento do Ensino Fundamental, com 73,44% das matrículas, é o mais expressivo na EJA da 

unidade de ensino aqui tratada (ESCOLA, 2018).   

 

 

2.4.3 – Identificação do processo de juvenilização da EJA no período de 2010 a 2018 

 

Alguns trabalhos desenvolvidos recentemente, como os apresentados por Barbosa e 

Braga (2018) e Teixeira (2018), destacaram a contribuição da faixa etária de 15 a 17 anos para 

o processo de juvenilização da EJA. Apesar de ter sido constatado no presente estudo uma 

proporção maior de alunos do grupo de idade de 15 a 17 anos em 2018 em relação a 2010, foi 

verificado uma tendência de redução desse valor nos últimos anos.  

Ao analisarmos o perfil etário da EJA ao longo do período de 2010 a 2018, percebemos, 

por meio da Tabela 4, que, no Brasil, a faixa etária de 15 a 17 anos apresentou crescimento 

contínuo de 2010 (quando a taxa era de 13,74%) até 2013 (quando a taxa atingiu 18,03%). A 

partir deste último ano verificou-se um movimento inverso, um declínio constante até o ano de 

2018, quando a taxa chegou a 14,81%.  
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Tabela 4 – Número relativo de alunos da EJA no Brasil, em Itaboraí e na E.M. Profª. Marly Cid, por faixa etária, 

no período de 2010 a 2018 

Unidade Ano 

Percentual (%) – Faixa etária 

Até 14 

anos 

15 a 17 

anos 

18 a 19 

anos 

20 a 24 

anos 

25 a 29 

anos 

30 a 34 

anos 

35 a 39 

anos 

40 ou 

mais 

Brasil 

2010 1,02 13,74 13,80 19,75 12,04 11,04 9,24 19,39 

2011 0,83 14,65 13,92 19,63 11,57 10,63 9,06 19,71 

2012 0,63 14,70 14,55 20,43 11,51 10,23 8,67 19,29 

2013 1,36 18,03 15,22 17,85 10,74 9,75 8,34 18,71 

2014 1,03 17,60 15,66 18,35 10,55 9,29 8,30 19,23 

2015 0,76 17,50 16,16 19,28 10,31 8,61 8,05 19,32 

2016 0,59 16,56 16,92 20,79 10,27 8,29 7,62 18,96 

2017 0,52 15,57 16,31 20,49 10,04 8,28 7,91 20,88 

2018 0,48 14,81 16,58 20,47 9,85 8,03 7,85 21,94 

Itaboraí 

2010 0,06 13,98 14,02 16,55 11,18 12,11 11,42 20,69 

2011 0,12 15,10 13,31 15,54 10,28 11,28 11,39 22,97 

2012 0,11 14,83 12,47 16,49 10,28 10,89 10,73 24,21 

2013 0,08 24,12 17,20 13,37 7,61 7,46 8,10 22,06 

2014 0,12 25,93 16,22 14,36 7,56 6,55 7,12 22,14 

2015 0,10 25,25 15,65 17,06 7,18 5,99 7,38 21,40 

2016 0,04 26,50 19,00 17,63 6,20 4,70 6,33 19,60 

2017 0,02 22,71 19,86 18,63 6,95 4,81 5,98 21,03 

2018 0,02 20,55 18,70 21,07 7,47 5,42 5,94 20,83 

E.M. 

Marly 

Cid 

2010 - 17,25 8,12 13,71 9,14 12,18 16,75 22,84 

2011 - 31,18 7,53 5,91 4,84 12,90 13,98 23,66 

2012 - 30,13 12,66 6,11 5,24 9,17 11,79 24,89 

2013 - 28,87 18,66 12,68 4,93 6,33 4,23 24,30 

2014 - 33,33 12,64 10,34 5,17 9,77 5,17 23,56 

2015 - 47,64 9,44 7,73 6,44 5,58 5,58 17,60 

2016 - 49,59 14,34 9,02 5,33 2,87 5,33 13,52 

2017 - 29,11 26,76 12,21 3,76 2,82 4,69 20,66 

2018 - 23,44 27,08 16,15 4,17 3,13 7,81 18,23 

Fonte: Sinopses Estatísticas da Educação Básica – 2010 (INEP, 2017a), 2011 (INEP, 2017b), 2012 (INEP, 2016a), 

2013 (INEP, 2016b), 2014 (INEP, 2016c), 2015 (INEP, 2016d), 2016 (INEP, 2017c), 2017 (INEP, 2018) e 2018 

(INEP, 2019); Atas de resultados finais da EJA – 2010 (ESCOLA, 2010), 2011 (ESCOLA, 2011), 2012 (ESCOLA, 

2012) e 2013 (ESCOLA, 2013); Relatórios do Censo Escolar – 2014 (ESCOLA, 2014), 2015 (ESCOLA, 2015), 

2016 (ESCOLA, 2016), 2017 (ESCOLA, 2017) e 2018 (ESCOLA, 2018).   

 

Quanto ao município de Itaboraí, não notamos um crescimento continuado, porém, a 

taxa que em 2010 era de 13,98% atingiu seu ápice em 2016 (com 26,50%) e apresentou queda 

nos dois anos seguintes, chegando a 20,55% no ano de 2018. Com comportamento semelhante 

ao apresentado pelo município de Itaboraí, a Escola Municipal Professora Marly Cid possuía, 
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no ano de 2010, 17,25% dos alunos na faixa etária de 15 a 17 anos e em 2016 atingiu a taxa 

mais elevada, 49,59%, quase metade dos sujeitos da EJA dessa unidade escolar. Porém, nos 

dois últimos anos houve intensa redução, chegando ao ano de 2018 com o valor de 23,44%.  

Para efeitos da Lei nº 12.852, de 5 de agosto de 2013, que instituiu o Estatuto da 

Juventude, são considerados jovens as pessoas com idade de 15 a 29 anos (BRASIL, 2013). Ao 

levarmos em conta essa faixa etária, percebe-se através da Figura 1 que tanto no Brasil quanto 

no município de Itaboraí, desde 2010, mais da metade do público da EJA já era composto por 

jovens, correspondendo a 59,33% e 55,73%, respectivamente. Nesse mesmo ano, o grupo de 

jovens da EJA da escola Marly Cid também já era bastante expressivo, representando 48,22% 

dos estudantes. O ano de 2016 foi o que apresentou a maior proporção de jovens no período 

analisado nas três unidades consideradas pelo estudo: Brasil (64,54%), Itaboraí (69,33%) e 

escola Marly Cid (78,28%). Nos dois anos seguintes, observa-se a redução desses valores, 

correspondendo, em 2018, a 61,71% dos alunos da EJA no Brasil, 67,79% no município de 

Itaboraí e a 70,84% na escola Marly Cid. 

 

Figura 1 – Gráfico do percentual de jovens (15 a 29 anos) na EJA no Brasil, em Itaboraí e na E.M. Profª. Marly 

Cid Almeida de Abreu no período de 2010 a 2018 

 

Fonte: Sinopses Estatísticas da Educação Básica – 2010 (INEP, 2017a), 2011 (INEP, 2017b), 2012 (INEP, 2016a), 

2013 (INEP, 2016b), 2014 (INEP, 2016c), 2015 (INEP, 2016d), 2016 (INEP, 2017c), 2017 (INEP, 2018) e 2018 

(INEP, 2019); Atas de resultados finais da EJA – 2010 (ESCOLA, 2010), 2011 (ESCOLA, 2011), 2012 (ESCOLA, 

2012) e 2013 (ESCOLA, 2013); Relatórios do Censo Escolar – 2014 (ESCOLA, 2014), 2015 (ESCOLA, 2015), 

2016 (ESCOLA, 2016), 2017 (ESCOLA, 2017) e 2018 (ESCOLA, 2018). 
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Nota-se através da análise dos dados que a representatividade numérica dos jovens na 

EJA é bastante significativa, constituindo o maior grupo dessa modalidade de ensino. No 

entanto, nos últimos dois anos verifica-se uma redução proporcional desse grupo. Este cenário 

está associado, principalmente nos contextos do município de Itaboraí e da Escola Profª. Marly 

Cid, à faixa etária de 15 a 17 anos.  

Este fato da redução da proporção de jovens na EJA pode estar relacionado ao 

movimento de fechamento de turmas dessa modalidade no estado do Rio de Janeiro 

(VENTURA, 2017). Acrescenta-se, ainda, a possibilidade de ter correlação com fatores 

externos à escola. Teixeira (2018) faz uma reflexão sobre o possível afastamento dos jovens da 

escola devido à exposição às vulnerabilidades sociais e de violência. Decerto, a redução da 

proporção de jovens da EJA verificada nos dois últimos anos coincide com a intensificação do 

estado de insegurança vivenciado pela região metropolitana do Rio de Janeiro. RAMIRO 

JUNIOR (2018, p.32), reportando-se à crise de segurança pública do Rio de Janeiro, menciona 

o “clima de insegurança generalizada” que tomou conta da região. Segundo Alves (2018), o 

senso comum tende a responsabilizar os jovens pelo crescimento da violência no Brasil. No 

entanto, a mesma autora afirma que essa noção é um equívoco, pois os dados revelam que os 

jovens são as maiores vítimas da violência, sobretudo os mais pobres e os negros. Sendo assim, 

este contexto pode ter provocado a evasão ou reduzido a migração de jovens do regular diurno 

para a EJA, que em Itaboraí funciona majoritariamente no noturno, período caracterizado pela 

maior insegurança. Estas conjecturas necessitam ser trabalhadas por futuras pesquisas para 

possibilitar reflexões mais sólidas a respeito desse novo panorama.  

Quando analisamos a composição por segmento do Ensino Fundamental, verificamos 

na EJA da Escola Municipal Professora Marly Cid Almeida de Abreu que o público jovem é 

mais expressivo no segundo segmento, visto que em 2018 os jovens representavam 45,10% dos 

alunos do primeiro segmento e 80,14% dos estudantes do segundo segmento (ESCOLA, 2018). 

Ferreira (2015) também destacou a presença mais significativa dos jovens neste último 

segmento do Ensino Fundamental da EJA e frisou sobre a importância dos profissionais da 

educação em conhecer os interesses específicos desse tipo de público, marcado, muitas vezes, 

por experiências desagradáveis.  

 Ao constatarmos o processo de juvenilização da EJA a partir de dados demográficos 

não significa que consideramos a visão que restringe a juventude a uma definição etária. Apenas 

nos apropriamos, a princípio, de dados estatísticos para uma verificação desse processo. Em 

outro sentido, demonstraremos a partir das construções teórico-metodológicas relacionadas aos 

objetivos principais desse trabalho, que concebemos as juventudes como construções históricas, 
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sociais e culturais marcadas pela diversidade. Assim como Dayrell e Carrano (2014, p.110), 

também assinalamos que “compreender os jovens apenas pelo fator idade, contudo, seria 

simplificar uma realidade complexa que envolve elementos relacionados aos campos simbólico 

e cultural e aos condicionantes econômicos e sociais que estruturam as sociedades”. 

Verifica-se que é imprescindível a reinvenção da escola diante das mudanças 

contemporâneas do mundo, concebidas por Bauman (2001) como integrantes de uma 

“modernidade líquida”, caracterizada pela fluidez e incertezas, pela intensa velocidade das 

mudanças, pela multiplicidade de caminhos e escolhas. Inserida nesse contexto, a EJA com seu 

processo de juvenilização precisa se re(construir), considerando os novos perfis e contextos 

sócio-históricos dos seus sujeitos. Portanto, “para enfrentar o desafio disso que temos chamado 

de ‘juvenilização da EJA’, deveríamos caminhar para a produção de espaços escolares 

culturalmente significativos para uma multiplicidade de sujeitos jovens [...]” (CARRANO, 

2007, p.02).  
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CAPÍTULO 3 – PERCURSOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS: NARRATIVAS DAS 

“HISTÓRIAS DE VIDA TEMÁTICA”  

 

O nosso trabalho está inserido numa metodologia de base qualitativa, que é definida por 

Martins (2004, p.289) “como aquela que privilegia a análise de microprocessos, através do 

estudo das ações sociais individuais e grupais, realizando um exame intensivo dos dados, e 

caracterizada pela heterodoxia no momento da análise”.  

Foi realizada uma pesquisa bibliográfica ao longo de todo o percurso de 

desenvolvimento do trabalho. Segundo Köche (2011, p.122), a pesquisa bibliográfica tem por 

objetivo “conhecer e analisar as principais contribuições teóricas existentes sobre um 

determinado tema ou problema, tornando-se um instrumento indispensável para qualquer tipo 

de pesquisa”. Para essa pesquisa, foram privilegiados trabalhos dedicados aos temas consumo, 

juventudes e Educação de Jovens e Adultos. 

A pesquisa envolveu a Escola Municipal Professora Marly Cid Almeida de Abreu, 

unidade da rede pública do município de Itaboraí, situado na região metropolitana do Rio de 

Janeiro. Os sujeitos foram jovens dos anos finais do ensino fundamental da Educação de Jovens 

e Adultos (EJA) do turno da noite. A faixa etária de referência foi a mesma adotada pelo 

Estatuto da Juventude, que situa os/as jovens no período que vai dos 15 aos 29 anos de idade. 

Assim como Spósito (1997), consideramos a delimitação da faixa etária como um elemento 

com valor especificamente metodológico para o início de uma investigação com os sujeitos 

jovens. Sousa (2014) destaca que, apesar de ser insuficiente, a categoria etária é importante para 

a realização de delimitações das pesquisas. Trata-se de se utilizar essa faixa etária para definir 

o grupo de pessoas que será entrevistado, porém, sem considerar a idade como algo definidor 

do que é ser jovem.   

Inicialmente, com o objetivo de identificar e analisar as características referentes ao 

perfil etário da Educação de Jovens e Adultos, com destaque para a escola supracitada, buscou-

se verificar se o público desta modalidade de ensino vem passando pelo processo de 

juvenilização, fato demonstrado no capítulo anterior. Apesar de não reduzirmos o nosso 

entendimento da juventude à classificação etária ou idade cronológica, a análise do processo de 

juvenilização implica a apropriação de dados demográficos. O período de análise foi do ano de 

2010, quando a EJA é instituída na unidade de ensino, até 2018, último ano com dados 

disponíveis a tempo de apresentar os resultados dessa pesquisa. Consideramos relevante essa 

investigação inicial no sentido de possibilitar uma reflexão sobre esse fenômeno no contexto 

atual, em especial devido aos sujeitos privilegiados nesse trabalho, que são os/as jovens.  
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O levantamento de dados dessa parte inicial se deu fundamentalmente através da análise 

de documentos (atas de resultados finais, diários de classe, relatórios do censo escolar) obtidos 

junto à unidade escolar em tela e de sinopses estatísticas da Educação Básica do Inep. Apesar 

do emprego de dados e análises quantitativas nessa caracterização inicial, o cerne da pesquisa 

é qualitativo, porém, “[...] há problemas educacionais que para sua contextualização e 

compreensão necessitam ser qualificados através de dados quantitativos” (GATTI, 2004, p.13).  

A seleção dos sujeitos foi realizada, inicialmente, a partir da aplicação de um 

questionário (Apêndice A), onde foi possível verificar, a priori, a disponibilidade e o interesse 

em participar da pesquisa. Posteriormente, a partir dos sujeitos selecionados, o processo de 

investigação foi desenvolvido por meio de narrativas das histórias de vida. Compreendemos a 

narrativa não como instrumento, mas como elemento constituinte dos sujeitos. Segundo Ribeiro 

e Baptista (2015, p.19.731),  

 

O uso da narrativa no campo educacional se justifica na medida em que os seres 

humanos são organismos contadores de histórias. Quer individual quanto socialmente, 

o ser humano vive uma vida relatada. Nesse sentido, o estudo da narrativa representa 

o estudo das formas como os seres humanos experimentam o mundo. Desse modo, a 

educação representa a construção e a reconstrução de histórias pessoais e sociais. 

 

 

A escolha pelo uso da narrativa das histórias de vida se deve ao fato desse caminho 

metodológico possibilitar atingir de forma mais consistente o objetivo de compreender a relação 

dos sujeitos com o consumo a partir de suas próprias subjetividades em um processo dialógico, 

sem negligenciar os contextos históricos, sociais e culturais. Nesse sentido, Bragança (2012, 

p.38) afirma que, 

 

A incorporação das histórias de vida como caminho metodológico expõe, para as 

ciências humanas e sociais, o desafio de trabalhar fora do quadro lógico-formal e 

positivista, reenviando o olhar para uma perspectiva aberta à incorporação da 

subjetividade como elemento fundamental da constituição epistemológica do saber 

nesse campo do conhecimento, já que fundada na interação social, no olhar do sujeito.  

 

 
 

José Machado Pais apoia a crescente e importante atenção dada, atualmente, às escolhas 

biográficas dos jovens e aos processos de subjetivação e individuação. Porém, o autor destaca 

que não se pode negligenciar as estruturas sociais, que devem ser entrecruzadas às escolhas 

biográficas. “Embora a fuga aos destinos prováveis seja hoje em dia mais plausível do que há 

algumas décadas, a condição social dos jovens, sua pertença de classe, continuam a pesar na 

eleição e concretização das suas escolhas biográficas” (PAIS, LACERDA e OLIVEIRA, 2017, 
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p.305). Bragança (2012) expõe que a autobiografia e a biografia privilegiam o individual, 

porém, inseridas na perspectiva dialética, o individual faz parte de uma constituição coletiva. 

Dessa forma, “a narrativa é sempre plural e deve buscar a intensidade das mediações sociais e 

contextuais que dão sentido à trajetória estudada” (BRAGANÇA, 2012, p.51).   

Pais acrescenta que as estruturas labirínticas de ordem social são complexas devido à 

sua mobilidade, sobretudo no mundo contemporâneo, onde os jovens possuem crescente 

capacidade de serem “protagonistas de novos rumos societais e de novas correntes 

socioculturais” (PAIS, LACERDA e OLIVEIRA, 2017, p.306). Spósito e Tarábola (2013) 

também apontam para a importância das subjetividades, formas plurais de socialização e 

processos de individuação para os estudos sobre juventude.  

No cenário atual, onde se verifica o desmantelamento das padronizações rígidas da 

modernidade, recorre-se cada vez mais à inclusão da subjetividade na compreensão da 

realidade. Dessa forma, as narrativas das histórias de vida constituem um caminho favorável 

para os estudos contemporâneos, por possibilitar captar a riqueza das particularidades dos 

sujeitos frente aos novos desafios da “modernidade líquida”. Ivor Goodson, autor de renome 

internacional no campo da Educação, nos apresenta alguns esclarecimentos e dilemas sobre 

aplicação teórico-metodológica das narrativas.  

Em sua obra “Narrativas em Educação: a vida e a voz dos professores”, Goodson (2015) 

afirma que no século XX assistimos à derrocada das “grandes narrativas” das realizações e do 

progresso humano e verificamos o surgimento das narrativas de vida. Trata-se de narrativas de 

pequena escala, individualizadas, particulares, caracterizando o período contemporâneo como 

a “era das pequenas narrativas” (GOODSON, 2015). O referido autor destaca que a emergência 

das narrativas de vida gera problemas e possibilidades para os pesquisadores das ciências 

sociais.  

Quanto aos dilemas a serem enfrentados, Goodson (2015) destaca, em primeiro lugar, 

que a estória de vida pessoal constitui um “mecanismo individualizante” quando afastado da 

contextualização, refletindo a negligência em relação à historicidade e à coletividade. Nesse 

sentido, o autor chama a atenção que “as estórias de vida apenas são construídas em 

circunstâncias históricas e em condições culturais específicas, que têm de ser tidas em conta na 

nossa compreensão metodológica” (GOODSON, 2015, p. 16).  

Em seguida, Goodson (2015) enfatiza a relação de dependência dos guiões da estória de 

vida individual aos guiões sociais mais amplos. Em decorrência dessa relação, “a estória de 

vida tem de ser culturalmente localizada à medida que retiramos as nossas ilações” 

(GOODSON, 2015, p.16). O terceiro problema se refere à atuação da estória de vida como um 
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“mecanismo descontextualizante” ou “mecanismo subcontextualizante”. Para enfrentar esse 

problema, Goodson (2015) ressalta a importância do contexto histórico, a compreensão das 

estórias de vida associadas ao tempo e aos períodos.  

 

Este escrutínio do contexto histórico, entendido de um modo mais amplo, permitir-

nos-á enfrentar a questão da individualização e do uso de guião anteriormente 

mencionados. O objetivo é fornecer uma estória da ação individual inserida numa 

teoria de contexto, objetivo esse que é cumprido quando fazemos a transição dos 

estudos de estórias de vida para as histórias de vida. (GOODSON, 2015, p.16). 

  

 

Ao articular as contribuições do campo da história às do campo da sociologia, orientada 

pela dialética histórica, Bragança (2012) destaca a importância de se romper com a 

temporalidade linear ao se trabalhar com as histórias de vida, viabilizando reflexões que 

atravessam passado, presente e futuro.  

Ciente desses dilemas descritos por Goodson (2015), a nossa pesquisa se propôs a estar 

atenta para não sucumbir diante das armadilhas da individualização, do uso de um guião e da 

descontextualização mencionadas pelo autor em tela.  

Ao apresentar, como exemplo, o projeto de pesquisa “Vidas de Aprendizagem”, 

Goodson (2015) propõe que a entrevista inicial tenha o mínimo de intervenção do entrevistador, 

que deverá assumir uma postura de ouvinte. A intenção é que o sujeito entrevistado narre a sua 

estória de vida de forma a possibilitar que o pesquisador consiga captar o que está mais ligado 

à percepção subjetiva do narrador. Nas entrevistas seguintes, recomenda-se que o entrevistador 

faça a inserção de questões transversais conforme as fontes de informação, sejam recursos 

documentais ou outros testemunhos. Por questões associadas às dificuldades inerentes ao 

contexto pandêmico, realizamos somente uma entrevista com cada sujeito. Porém, à medida do 

possível e em momentos oportunos inserimos algumas questões transversais relacionadas à 

grande temática do consumo.    

O processo que viabiliza o deslocamento da estória de vida para a história de vida é 

denominado por Goodson (2015) como processo de triangulação, como observa-se na Figura 

2. O nosso trabalho não seguiu um padrão rígido de triangulação, pois privilegiou a 

subjetividade do narrador. Porém, estabelecemos um diálogo com as referências bibliográficas 

e documentos curriculares em associação com contextos sociais e culturais mais amplos. 

Dessa forma, foi utilizada a abordagem da história de vida temática, a qual “estabelece 

um foco particular e explora-o” (GOODSON, 2015, p.33). Ao se privilegiar a vida desses 

sujeitos relacionada a um tema específico, no caso o consumo, procurou-se entender os sentidos 
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individuais inseridos em processo de constituição coletiva dos processos sociais, históricos e 

culturais atrelados a essa temática.   

 

 

Figura 2 – Processo de triangulação 

 

Fonte: GOODSON, 2015, p. 18. 

 

 Seguindo a metodologia de Goodson (2015), inicialmente a pesquisa atentou para as 

questões de procedimento, com uma entrevista semiestruturada com poucas perguntas 

(Apêndice B), assumindo uma postura mais de escuta da narração, com o mínimo de 

intervenção. A intenção foi deixar os/as estudantes à vontade para fazerem suas narrações.  

Inspirado na parte inicial do roteiro semiestruturado organizado por Lima (2016), 

desenvolvemos uma apresentação inicial comum a todas as entrevistas realizadas e 

posteriormente procuramos não criar uma padronização, mas construir junto ao(à) 

entrevistado(a) um processo dialógico em torno de um eixo principal: “história de vida atrelada 

ao consumo”. Nesse sentido, o traçado da entrevista foi construído colaborativamente entre o 

pesquisador e o sujeito entrevistado. No entanto, elementos eram introduzidos em diferentes 

momentos, tais como: experiências relacionadas com o consumo ao longo da vida (infância, 

adolescência e juventude); práticas de consumo; o contexto da pandemia da Covid-19 e 

alterações ou não da renda e dos hábitos de consumo; a vida escolar e a interrupção dos estudos; 

a temática do consumo na escola e projetos de vida associados ou não ao consumo. Muitas 

outras temáticas surgiram ao longo desses percursos e podem ser verificadas a partir das 

mônadas, que são apresentadas no próximo capítulo.  
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De acordo com Goodson (2015, p.35), “quanto mais prescrevemos as nossas questões e 

quanto mais estruturamos os nossos inquéritos, menos aprendemos”. Ele defende, conforme a 

sua experiência no desenvolvimento de pesquisas com história de vida, que o objetivo deve ser 

propiciar condições em que os sujeitos falem, enquanto os pesquisadores realizem um processo 

de escuta atenta. Isso não significa que o entrevistador não possa se utilizar de uma questão 

oportuna, mas o crucial é “ajudar o narrador a contar a sua estória, não a estória que queremos 

ouvir ou as perguntas a que queremos que responda” (GOODSON, 2015, p.35).  

 A segunda etapa da metodologia de Goodson (2015) é a seleção dos informantes. Com 

já foi mencionado anteriormente, aplicamos um questionário inicial com o propósito de 

verificar o interesse dos/das alunos/alunas em participar da pesquisa e se estão na faixa etária 

privilegiada nesse estudo, que vai dos 15 aos 29 anos de idade. 

 O questionário inicial necessitou ser adaptado devido ao contexto do isolamento social 

e à interrupção das aulas presenciais provocados pela pandemia da Covid-19. As questões 

referentes ao questionário serão detalhadas mais adiante.   

No tocante à etapa de “preparação do cenário” onde será realizada a entrevista, Goodson 

(2015) aponta que é importante a ambientação mais natural possível, para não causar 

desconforto.  O trabalho pretendia utilizar um dos espaços da escola de conhecimento e 

convívio dos/das estudantes, como o auditório, que constitui um ambiente amplo, confortável 

e livre de interferências inconvenientes. Isso não foi possível em decorrência da insegurança 

sanitária derivada da pandemia. No entanto, estabeleci um diálogo prévio com os sujeitos no 

sentido de deixá-los o mais confortável possível. Cada sujeito decidiu a melhor data, horário e 

lugar para a realização das entrevistas via WhatsApp. Essa etapa está atrelada à seguinte: 

“ganhar confiança”.  

Goodson (2015) afirma que se trata de um processo bastante difícil, mas necessário para 

o sucesso da entrevista. Segundo o autor, apesar de não existir uma fórmula para que isso 

aconteça, quanto maior for o esclarecimento do processo e do objetivo da entrevista, maior 

facilidade se terá no estabelecimento da confiança. O fato de o pesquisador pertencer ao quadro 

dos docentes da instituição privilegiada pela pesquisa representou um ponto positivo para esse 

processo de aquisição de confiança. Além disso, os diálogos prévios, estabelecidos via 

mensagens do WhatsApp, favoreceram esse processo.  

 Apesar do reconhecimento de que “qualquer situação de entrevista corresponde a uma 

situação excecional de comunicação verbal” (FERREIRA e RAIMUNDO, 2017, p.57), é 

fundamental que essas duas etapas supracitadas sejam conduzidas com a maior naturalidade e 

confiança possível, para a melhor fluidez das entrevistas. Nesse sentido, dentre as “artes e 
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manhas do entrevistador”, apontadas por Ferreira e Raimundo (2017, p.57), está a habilidade 

de abrandar os “dispositivos de excecionalidade”, inerentes a qualquer entrevista e se apropriar 

dos “artifícios de naturalidade” (ambiente descontraído, utilização discreta dos equipamentos, 

espontaneidade nas perguntas, empatia, entrega ao processo de escuta), tornando esse momento 

interessante e significativo não apenas para o pesquisador, mas também para os sujeitos 

entrevistados. Realizar as entrevistas à distância constitui um enorme desafio, porém, 

conseguimos efetivá-las com êxito. 

Selles e Santos (2019, p.80) esclarecem que a entrevista não pode ter a sua visão 

reduzida a um instrumento de coleta de informações dos sujeitos entrevistados, mas necessita 

“ser compreendida na sua singularidade, enquanto gênero cujo processo de produção se dá em 

processo colaborativo, em um campo repleto de negociações”. Conforme Ferreira e Raimundo 

(2017), tal processo colaborativo pode representar um grande desafio quando os sujeitos 

entrevistados são jovens. “Isto porque as experiências juvenis com dispositivos dialógicos de 

inquirição por parte de adultos significativos, como pais ou professores por exemplo, podem 

ser associadas a dispositivos adultocêntricos de avaliação ou de controle social através da 

pergunta” (FERREIRA e RAIMUNDO, 2017, p.58). No entanto, não enfrentamos essa 

dificuldade com os(as) cinco jovens entrevistados(as). Eles(as) foram sempre muito solícitos 

em todos os momentos (diálogos prévios, momento da entrevista e pós-entrevista), inclusive na 

assinatura e recolhimento do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice C). 

 Assim como Goodson (2015) defende o uso do gravador nas entrevistas para não romper 

constantemente com o contato visual, a nossa investigação também contou com o auxílio desse 

recurso, mesmo admitindo que ele constitui mais um elemento que ressalta a excecionalidade 

da situação. No entanto, devido ao formato de entrevista adotado, com ênfase nas narrativas, a 

não utilização desse dispositivo pode comprometer o desenvolvimento da pesquisa pela 

inviabilidade de anotação de todas as informações, incluindo seus pormenores. Também foi 

utilizada uma caderneta de registro para a realização de notas no decorrer da entrevista. As 

anotações rápidas de ideias relevantes para posterior reflexão são recomendadas também por 

Goodson (2015), pois talvez tais ideias possam ser perdidas durante a transcrição. 

O autor defende, ainda, que a transcrição da entrevista seja feita pelo próprio 

pesquisador em curto período de tempo após ser realizada. Esse processo “ajuda a recriar o 

cenário desta, de uma forma muito adequada, além de induzir um fluxo de ideias 

complementares à medida que a transcrição decorre” (GOODSON, 2015, p.38). Seguimos esses 

apontamentos e realmente percebemos que cada entrevista ficou muito “viva” em nossa 

memória durante esse processo.  
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 Outra etapa da metodologia proposta por Goodson (2015, p.38) é a “descrição do 

cenário” considerada como algo extremamente relevante quando se trabalha com a história de 

vida, visto que a “totalidade do quadro contextual constitui uma parte do material textual que é 

apresentado”.  

 No que tange à análise das transcrições, pretendíamos, inicialmente, nos inspirar na 

estratégia mencionada por Goodson (2015, p.38 e 39): 

 

Para desenvolver uma análise extensiva, adoto um processo de imersão, isto é, de 

‘mergulhar na informação’. Leio e releio as transcrições, tomando nota de temas 

emergentes, que se tornam temas recorrentes, enquanto organizo também as citações 

em categorias. Em seguida, analiso novamente as citações, decompondo-as em 

tópicos específicos, a partir dos quais componho o relatório inicial, que pode ser 

desenvolvido num texto final, mais completo”.  

 

 

Porém, a partir de outras leituras e inspirações, decidimos seguir por novos horizontes 

que perpassam pela ressignificação das narrativas em mônadas e a produção de sentidos com 

base no diálogo entre elas, referências bibliográficas e documentos curriculares, como será 

apresentado no próximo capítulo.  

Outra questão relevante apresentada por Goodson (2015) é a análise do “mas” e do 

“contudo”, que pode apontar para mudanças do pensamento do entrevistado, sinalizar 

qualificações importantes ou representar percepções alternativas do que é inicialmente narrado. 

Ficar atento a essas conjunções é fundamental para que o pesquisador possa transitar por 

caminhos diferentes do enredo convencional e avistar elementos mais complexos da narração.   

Por fim, Goodson (2015) apresenta, em sua metodologia, a etapa do “feedback”, 

considerando-a como a mais importante. Para o autor em foco, o feedback deve ser iniciado 

após a transcrição da entrevista inicial, podendo ser fundamental para redefinições de 

pensamentos e de uma nova entrevista. Além disso, deve-se levar em consideração que o 

entrevistado pode vetar o texto sobre sua história de vida ou solicitar alterações, que é o mais 

recorrente. Conforme essa orientação do Goodson (2015), enviamos a transcrição para cada 

entrevistado(a) e nenhum fez qualquer solicitação de veto ou alteração.  

 Mesmo perante toda a flexibilidade apresentada pela metodologia de Goodson (2015) 

para o estudo das narrativas das histórias de vida, a pesquisa se propôs a estar aberta às 

readequações e às redefinições necessárias para melhor compreender a relação dos/das jovens 

da EJA com o consumo, podendo assumir novas trajetórias, como de fato aconteceu. Diante da 

complexidade do mundo contemporâneo, marcado por instabilidades, incertezas, 
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ambiguidades, efemeridades e fluidez, seguir com padrões metodológicos fixos e rígidos pode 

representar sérios riscos para o desenvolvimento da pesquisa, como “andar em círculo e se 

chegar onde já se conhece”, sobretudo quando a pesquisa envolve sujeitos e realidades juvenis 

(FERREIRA, 2017, p.18). 

 

 

3.1 – Análise do questionário inicial 

 

O questionário inicial buscou diagnosticar a predisposição e seleção de estudantes da 

Educação de Jovens e Adultos da Escola Municipal Professora Marly Cid Almeida de Abreu 

para participar da pesquisa.  

Em decorrência do isolamento social devido ao contexto pandêmico da Covid-19, o 

questionário inicial foi elaborado no Google Forms, um aplicativo que permite criar formulários 

e questionários e coletar informações diversas por meio digital. O link do questionário foi 

disponibilizado em cinco grupos de WhatsApp criados pela equipe diretiva da unidade escolar 

para a comunicação entre estudantes e escola durante a pandemia. Mesmo diante da 

participação limitada dos estudantes nesses grupos devido a erros cadastrais dos contatos, à 

ausência de equipamentos (celulares, smartphones, entre outros) ou à falta de acesso à internet, 

essa estratégia mostrou-se como única forma factível de prosseguir com a pesquisa diante do 

cenário pandêmico que vivenciamos.  

O questionário foi preenchido e enviado por 23 alunos e alunas no período de 24 de 

julho a 04 de agosto de 2020, dos quais 2 estudantes pertencem às fases iniciais e 21 estão nas 

fases finais da EJA. Quanto à idade, 14 deles estão inseridos na faixa etária privilegiada no 

estudo (15 a 29 anos); 1 tem 14 anos; 7 possuem acima de 29 anos e 1 não informou a idade. 

Ressaltamos que apenas 2 dos sujeitos responderam que não se consideram jovens: 1 com 32 

anos e outro com 43 anos.  

No tocante aos bairros de residência dos/das alunos/alunas, percebe-se uma grande 

heterogeneidade, revelando que a unidade escolar não atende somente à comunidade do bairro 

Nancilândia, na qual está inserida, como podemos observar na Tabela 5. O bairro com o maior 

número de estudantes é o Sossego com o total de 6 sujeitos, dos quais 1 citou a comunidade do 

Barreiro, que integra o referido bairro. Na sequência aparecem os bairros Nancilândia, Nova 

Cidade e Picos, com 3 estudantes cada. Em seguida, com 2 sujeitos, temos o Centro. Os demais 

bairros apresentaram 1 estudante cada. 
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Tabela 5 – Número de estudantes por  

bairro de residência 

Bairro 
Número de 

estudantes 

Areal 1 

Bonfim 1 

Centro 2 

City Areal 1 

Jardim Ferma 1 

Nancilândia 3 

Nova Cidade 3 

Picos 3 

Porto das Caixas 1 

Quissamã 1 

Sossego / Barreiro 6 

Total 23 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Quanto ao estado civil, 14 alunos/alunas responderam que são solteiros(as) e 9 alegaram 

que são casados(as)/moram com um(a) companheiro(a). Ainda em relação ao perfil dos sujeitos, 

9 entrevistados(as) alegaram não ter filhos(as) e 14 informaram que têm, com uma média de 

2,43 filhos(as) entre estes últimos.  Em relação à questão “Com quem você mora?”, 9 estudantes 

responderam que moram com esposo(a)/companheiro(a) e filhos(as), 5 disseram que moram 

exclusivamente com a mãe, 3 responderam que vivem somente com o(a) 

esposa(a)/companheiro(a), 3 informaram que moram apenas com os(as) filhos(as), 2 disseram 

que vivem sozinhos(as) e 1 respondeu que mora com a mãe e o pai.  

 No que tange ao tempo de interrupção da frequência à escola, nota-se, através da Tabela 

6, que quase a metade dos/das estudantes ficou um período superior a 4 anos sem frequentar a 

escolarização formal. Por outro lado, 30,43% dos sujeitos que responderam ao questionário 

afirmaram nunca terem parado de frequentar a escola.  

Quanto ao mercado de trabalho, 14 discentes informaram que estão trabalhando e 9 

responderam que não estão. As atividades laborais mencionadas foram: camelô (2), construção 

civil (2), babá (1), cozinheira ou ajudante (3), bar (1), vendas diversas (3), repositor (1), “fazer 

bicos” (1).  
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Tabela 6 – Número e percentual de estudantes relacionados ao  

período de interrupção da frequência à escola 

Período 
Número de 

estudantes 
Percentual 

1 ano e 6 meses 1 4,34% 

2 anos 2 8,70% 

4 anos 2 8,70% 

Mais de 4 anos 11 47,83% 

Nunca parou de frequentar à escola 7 30,43% 

Total 23 100,00% 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Na tentativa de introduzir a temática do consumo e ter uma noção inicial dos elementos 

que mobilizam os/as jovens materialmente e/ou simbolicamente, foi realizada a seguinte 

pergunta no questionário: “Qual é o seu sonho de consumo?”. Esta pergunta também foi 

realizada por Bastos et al. (2015) aos estudantes dos anos finais do ensino fundamental regular 

de duas escolas públicas do Rio de Janeiro. Além dessa questão, os autores do referido estudo 

também perguntaram: “Qual é o seu sonho que não inclui consumo?”, criando, portanto, uma 

subdivisão (sonho que envolve consumo e sonho que não envolve consumo). Esta, porém, não 

foi uma preocupação do nosso trabalho, que está circunscrito em diferente contexto e 

metodologia.  

Apesar de se tratar de modalidades de ensino e metodologias distintas, há uma 

preocupação comum entre o trabalho de Bastos et al. (2015) e o nosso, que reside em 

compreender a relação dos sujeitos com o consumo. Notou-se a semelhança de algumas 

categorias que emergiram das respostas dos/das estudantes, tais como: “Estudo”, que envolve 

a preocupação com a terminalidade dos estudos ou a realização de algum curso; “Imóvel”, que 

compreende a aquisição e/ou construção da casa própria ou do espaço de trabalho; 

“Trabalho/Carreira”, que abrange os sonhos relacionados à inserção no mercado de trabalho ou 

exercício de uma profissão; e “Automóvel”, que corresponde aos carros ou motocicletas. Além 

dessas categorias, também surgiu a “Prosperidade”, que engloba perspectivas referentes à 

elevação do padrão de vida e futuro promissor.  

Os dados sobre o número de respostas dos sujeitos e o correspondente percentual 

relativos à questão “Qual é o seu sonho de consumo?” foram organizados na Tabela 7. Dos 23 

estudantes que responderam ao questionário, 6 apresentaram mais de um “sonho de consumo”, 

totalizando 29 respostas. O “Estudo”, com o número de 10 respostas, foi a categoria com maior 

frequência, representando 34,48%. Destas 10 respostas, 9 expressaram o sonho da 
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terminalidade dos estudos, porém sem a especificação da etapa (fundamental ou médio) ou 

nível da Educação (Básica ou Superior); e uma resposta revelou o desejo de conclusão de um 

curso profissionalizante. A segunda categoria mais expressiva foi “Imóvel”, com o percentual 

de 27,59% das respostas. O sonho da casa própria esteve presente em 7 respostas e 1 estudante 

manifestou o desejo de ter um imóvel como espaço de trabalho. A categoria “Prosperidade”, 

presente em 6 respostas e com um percentual de 20,69%, emergiu de respostas como “ser bem 

sucedido na vida” e “crescer na vida”. Já a categoria “Trabalho/Carreira” foi constatada em 4 

respostas com um percentual de 13,79%. Por fim, na categoria “Automóvel”, com apenas 1 

resposta e percentual de 3,45%, um jovem revelou o desejo de ter uma motocicleta. 

Diferentemente do estudo realizado por Bastos et al. (2015) que constatou o maior número de 

respostas relacionado a artigos eletrônicos, os primeiros dados da nossa investigação revelaram 

que nenhum dos sujeitos citou esse sonho de consumo. 

 

Tabela 7 – Número de respostas e percentual referentes à  

questão sobre o “sonho de consumo” 

Categorias 
Número de 

respostas 
Percentual 

Estudo 10 34,48% 

Imóvel 8 27,59% 

Prosperidade  6 20,69% 

Trabalho/Carreira 4 13,79% 

Automóvel 1 3,45% 

Total 29 100,00% 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Quanto à última pergunta do questionário, que indagava sobre a disponibilidade em 

participar da pesquisa, 17 alunos/alunas responderam positivamente e 6 disseram que não 

estariam disponíveis. Porém, dentre os 17 sujeitos que demonstraram interesse em participar, 

apenas 8 estavam inseridos na faixa etária privilegiada no nosso estudo. 

 A investigação preliminar da pesquisa contribuiu para refletirmos sobre o desafio 

apresentado por Ferreira e Raimundo (2017) em relação ao processo colaborativo quando os 

sujeitos envolvidos na pesquisa são jovens. Os/as 6 estudantes que assinalaram negativamente 

em relação à participação na pesquisa são jovens. Este fato, conforme destaca Ferreira e 

Raimundo (2017), pode estar atrelado às experiências juvenis vinculadas a mecanismos 

adultocêntricos de inquirição, avaliação e controle social. No entanto, com os(as) estudantes 
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que aceitaram participar da pesquisa e que conseguimos manter o contato para a realização das 

entrevistas, não encontramos dificuldades em relação ao processo colaborativo. 

Outra reflexão gerada pela pesquisa inicial deriva da análise dos sonhos de consumo 

mencionados pelos sujeitos. As categorias que emergiram e se destacaram, tais como estudo, 

imóvel, prosperidade, trabalho/carreira, apesar da possibilidade de associação à realização 

financeira e à “sociedade de consumidores”, também demonstram aspectos ligados à segurança, 

durabilidade e solidez da “sociedade de produtores”. De que forma os/as jovens participantes 

da pesquisa estão imersos na “sociedade de consumidores” da “modernidade líquida” definida 

e caracterizada por Bauman (2001; 2008)? Será que esses sujeitos atendem a todos os ditames 

da sociedade de consumidores ou produzem questionamentos próprios? Até que ponto as 

características da antiga “sociedade de produtores” permeiam os modos e as construções 

culturais e históricas das juventudes da EJA na “modernidade líquida”? Será que a escola, na 

perspectiva dos sujeitos da pesquisa, aborda a temática do consumo? De que forma essa 

temática aparece: em projetos interdisciplinares, disciplinares ou da escola como um todo? 

 Ao adentrarmos no campo das narrativas, em um processo atento de escuta das 

juventudes da EJA, tentaremos responder a seguir essas indagações objetivando compreender, 

com maior profundidade, as relações dos/das jovens com o consumo e os atravessamentos 

pedagógicos da escola a respeito da temática.  
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CAPÍTULO 4 – A RESSIGNIFICAÇÃO DAS NARRATIVAS EM MÔNADAS E A 

PRODUÇÃO DE SENTIDOS 

 

 Neste capítulo apresentamos brevemente os(as) jovens narradores(as) da pesquisa, as 

inspirações para a ressignificação das narrativas em mônadas e a importância desse suporte 

teórico-metodológico. Disponibilizamos também, em um bloco único, todas as mônadas 

elaboradas a partir das narrativas dos sujeitos. Por fim, nos dedicamos à produção de sentidos 

a partir da relação das mônadas com alguns documentos curriculares e autores privilegiados por 

esse estudo.      

 

 

4.1 – Os(As) jovens narradores(as) 

  

Como já foi mencionado neste trabalho, os(as) narradores(as) da pesquisa foram 

selecionados(as) a partir da aplicação de um questionário, no qual indagamos sobre o perfil 

etário, estado civil, composição familiar, perfil escolar, situação atual em relação ao mundo 

trabalho, “sonho de consumo” e disponibilidade em participar da pesquisa.  Dos(as) oito 

estudantes jovens que aceitaram inicialmente colaborar com a pesquisa, conseguimos manter o 

contato apenas com cinco, para dar prosseguimento através das entrevistas. O isolamento social 

decorrente do contexto pandêmico e as dificuldades associadas à comunicação à distância 

constituíram um entrave para a ampliação do número de sujeitos participantes ou seleção etária 

mais proximal entre os sujeitos.  

Em virtude do contexto da pandemia de Covid-19 e das recomendações das instituições 

de saúde pública, optou-se pela realização de entrevistas remotas. Cada sujeito escolheu o 

melhor dia e horário para a realização da entrevista que ocorreu por meio de chamada de vídeo 

do aplicativo WhatsApp.  

Como o nosso estudo privilegia a modalidade da Educação de Jovens e Adultos, 

optamos por escolher nomes de ilustres pensadores(as) vinculados(as) a essa modalidade de 

ensino para denominar, de forma fictícia, nossos(as) jovens narradores(as): Paulo (de Paulo 

Freire), Osmar (de Osmar Fávero), Miguel (de Miguel Arroyo), Maria Clara (de Maria Clara 

Di Pierro) e Sonia (de Sonia Maria Rummert).   

Paulo tem 18 anos, vive com uma companheira, não tem filhos e trabalha na construção 

civil. “Eu sou negro, mas a gente fala que é moreno”. Entrevista realizada em 09 de dezembro 

de 2020. 
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Osmar tem 21 anos, casado, tem dois filhos e trabalha como auxiliar de serviços gerais 

em uma cervejaria. “Sou negro”. Entrevista realizada em 11 de dezembro de 2020.  

Miguel tem 27 anos, casado, tem um filho e trabalha como repositor em um mercado. 

“Sou pardo”. Entrevista realizada em 12 de dezembro de 2020.  

Maria Clara tem 26 anos, casada, tem dois filhos e está desempregada. “Acho que sou 

parda”. Entrevista realizada em 14 de dezembro de 2020.  

Sonia tem 29 anos, está namorando, tem três filhos e trabalha como ajudante de cozinha. 

“Eu acho que sou parda, mas pela minha cor eu acho que pode ser negra”. Entrevista realizada 

em 14 de janeiro de 2021.  

 

 

4.2 – As narrativas ressignificadas em mônadas 

 

 A partir da transcrição literal das entrevistas com os(as) jovens, iniciou-se o processo 

de textualização, que consiste na leitura atenta e reescrita, suprimindo-se ao máximo expressões 

da linguagem informal, repetições desnecessárias e termos que pudessem identificar os sujeitos. 

Esta “técnica não está interessada em analisar o conteúdo da fala do narrador nem tampouco as 

questões linguísticas. Seu objetivo é facilitar a apreciação das narrativas e colaborar na 

produção das mônadas” (FREITAS, 2018, p.38).  

Inspirado em Walter Benjamin, sobretudo em sua obra “A Infância em Berlim por Volta 

de 1900” (1987), e nas importantes releituras de Rosa et al. (2011) e Goodson e Rosa (2020), 

adotou-se o tratamento das narrativas a partir do suporte teórico-metodológico das mônadas.  

Na obra Infância em Berlim por volta de 1900, Benjamin (1987) desenvolve a sua 

narrativa em forma de mônadas, sem a preocupação com a temporalidade linear ou estruturação 

temática. Por meio das mônadas apresentadas é possível perceber aspectos das experiências 

individuais do passado infantil do autor, ressignificadas a partir do tempo presente enquanto 

adulto e articuladas com esferas sociais mais amplas. Trata-se da evocação de experiências 

vivenciadas na sua infância que possibilitam ao leitor criar um cenário da dinâmica 

sociocultural de Berlim no início do século XX a partir dos fragmentos narrativos, as mônadas, 

“que são centelhas de sentidos que tornam as narrativas mais do que comunicáveis: tornam-nas 

experienciáveis” (ROSA et al, 2011, p.203).  

Uma característica importante do trabalho com narrativas ressignificadas por meio das 

mônadas, sinalizada por Benjamin (1987), é a não linearidade do tempo. Trata-se de fragmentos 
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que não seguem um tempo linear ou fixo, mas marcados por descontinuidades e 

acontecimentos.   

Segundo Goodson e Rosa (2020, p.95), as “mônadas são fragmentos narrativos 

imagéticos, que exibem os matizes de um todo, da mesma forma como ocorre com um 

caleidoscópio”. Na perspectiva benjaminiana, as mônadas são fragmentos de histórias que 

possuem a possibilidade de revelar amplos contextos socioculturais. Trata-se de um “todo” que 

pode ser contado a partir de apenas um dos fragmentos ou da união deles. Benjamin se apropria 

desse conceito inspirado pelo diálogo com o físico Leibniz e concebe que “cada mônada pode 

ser um ‘espelho do universo’, que harmoniza em si o infinito e o particular (BENJAMIN, 2007 

apud GOODSON e ROSA, 2020, p.95). Ao mesmo tempo que as mônadas contêm 

especificidades, singularidades e subjetividades, elas também expressam dimensões mais 

amplas dos diferentes contextos espaciais e temporais.   

 

A mônada revela-se como uma chave para que se mantenha o equilíbrio entre 

um individualismo idiossincrático e hermético, que não se comunica com o 

mundo exterior, e uma consciência social ilusória que pretenda abarcar os 

sujeitos desprezando suas especificidades. Nesse sentido, a mônada pode 

revelar o caráter singular da experiência educativa realizada, sem perder de 

vista suas articulações com o universo amplo da cultura em que ela está imersa 

e com o olhar subjetivo do pesquisador. (ROSA et al, 2011, p.205). 

   

Ao considerarmos o trabalho com as narrativas, comungamos com Ramos (2012) e Rosa 

e Ramos (2015), que ressaltam o papel do ouvinte das histórias no adensamento das narrativas 

e elaboração das mônadas. É nesse contexto que as experiências dos(as) jovens estudantes serão 

contadas a partir do meu olhar como pesquisador, sem a pretensão de marcar um sentido único 

ou verdadeiro. 

Assim como Ramos (2012), Freitas (2018), Rosa e Ramos (2015), Goodson e Rosa 

(2020), apresentaremos o conjunto de mônadas, elaborado a partir das narrativas dos(as) 

alunos(as) da EJA, como um bloco único contendo todos os fragmentos sem prévia 

categorização ou classificação, pois, conforme mencionado anteriormente, quem adensa a 

narrativa é o ouvinte. Dessa forma, antes de qualquer formulação analítica, possibilitamos aos 

leitores e leitoras a produção de compreensões e sentidos conforme seus contextos no 

adensamento das narrativas. “As mônadas nos possibilitam construir uma infinidade de 

significados e sentidos que não são únicos, mas múltiplos, historicamente constituídos e 

reconstituídos pelos diferentes sujeitos, situados em diferentes tempos e espaços” (RAMOS, 

2012, p.201). 
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4.2.1 – Narrativas do Paulo 

 

Mônada 1 

Cabeça feita 

A minha vida, desde a infância, eu sempre fui arteiro e aprontava muito. Apronto até hoje. A 

minha juventude foi boa porque eu comecei a trabalhar muito cedo, com 10 anos. Mas não foi 

uma experiência ruim. Foi uma experiência muito boa porque hoje eu sei fazer algumas coisas 

graças a muita gente que me ensinou, me ajudou, me auxiliou. Na minha infância, os meus pais 

cuidavam muito de mim e me motivavam muito. Eles se preocupam até hoje comigo, graças a 

Deus! Tenho muito a louvar a Deus pela vida deles porque eles foram o meu caminho, eles 

foram os meus pés. Eles andaram por mim! Eles me botaram no caminho certo! Me ensinaram 

o que era certo, o que era errado. Hoje, eu tenho cabeça feita graças a eles.  

 

Mônada 2 

Mas era só bebida 

Eu sempre me dei bem com meus familiares, graças a Deus. Eles sempre cuidaram de mim 

porque sou meio chato. Os meus familiares são pessoas finíssimas! Graças a Deus, os meus 

familiares nunca deixaram eu consumir bebida alcoólica, mas eu sempre escondia e consumia. 

Eles brigavam comigo e graças a Deus hoje eu não bebo mais. Mas antigamente, quando eu 

trabalhava de garçom, eu bebia muito! Era muita bebida alcoólica, coisa forte! Mas era só 

bebida.  

 

Mônada 3 

Decidi botar o pé na rua e ir trabalhar e ajudar a minha mãe 

Eu comecei a trabalhar cedo porque morava só eu, minha mãe e minha irmã e via muita 

dificuldade da minha mãe em sustentar nós dois. Minha mãe trabalhava limpando academias 

em Venda das Pedras. A gente também já era um pouquinho grandinho e já sabíamos o que 

fazer. Então, eu decidi botar o pé na rua e ir trabalhar e ajudar a minha mãe. Arrumei um serviço 

na oficina e fiquei trabalhando lá durante 6 ou 7 anos. Nesse trabalho eu tive auxílio deles e a 

oportunidade de conhecer outros serviços novos como pintura, lanternagem e assim afora. Já 

trabalhei de todos os jeitos em oficina de carro.  
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Mônada 4 

Minha irmã – cabeça feita igual a mim 

Minha irmã é mais velha do que eu e também dependia da minha mãe. Mas também ela era 

muito cabeça feita igual a mim. Ela também começou a trabalhar muito cedo para ajudar dentro 

de casa com os custos de água, luz, comida. Todo mundo contribuía um pouquinho.  

 

Mônada 5 

Ausência do meu pai 

Eu já vivi com o meu pai também, mas depois de um tempo ele se afastou da gente. Hoje a 

gente só se fala mesmo por telefone. Mas eu vivia mais com meus familiares, meus parentes 

mais próximos e minha mãe mesmo. Minha mãe é quem eu vivo mais perto apesar de não morar 

mais com ela. Deve ter uns dois anos que eu não moro mais com ela.  Eu acho que ausência do 

meu pai contribuiu para eu criar esse laço tão próximo com a minha família. Meu pai sempre 

esteve longe da gente, da família. Então, acho que eu vendo essa situação, isso mexeu comigo 

porque eu não queria ser igual a ele. Eu queria ser diferente; eu queria estar mais entrosado com 

a minha família; não queria abandonar a minha família. Esse é meu jeito.  

 

Mônada 6 

Vida de correria 

A minha maneira agora está sendo mais a minha vida que eu escolhi, a vida de correria porque 

agora eu corro para sustentar a minha família. Graças a Deus, eu consegui comprar a casinha. 

Com muito suor eu e minha esposa juntamos e conseguimos comprar.  

 

Mônada 7 

Depois de velho 

Nos meus 13 ou 14 anos tive muita vontade de ter um X-Box, mas eu não pude comprar. Eu fui 

comprar depois de velho. Eu tive vontade de ter um fusca amarelo, mas não tive a oportunidade 

de comprar. Depois de velho também é que eu fui comprar o fusca. Eu não estou velho, mas 

estou beirando (risos).  

 

Mônada 8 

Tempo vago – tempo de brincar 

No meu tempo vago eu gosto de jogar videogame, jogar bola, soltar pipa e jogar boleba também. 

Brinco, às vezes, de taco e pique se esconde. Essas coisas... porque a infância minha eu quis 
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parar ela cedo por causa do trabalho. Assim, eu não tive essas oportunidades. Então, depois de 

velho eu quero ter. E, em cada momento que eu puder ter essas oportunidades, eu vou ter.  

 

Mônada 9 

Esposa extremamente linda 

O consumo do lazer é importante. Também estar com a minha família porque primeiramente 

vem Deus, segundo vem a minha família e depois que a minha família estiver bem, eu vou 

pensar em mim. Para minha família estar bem, ela tem que estar primeiramente com o armário 

cheio e com a saúde em dia. Com bem-estar, com a autoestima bem alta, porque eu acho que 

se a pessoa está do seu lado e está triste, você vai ficar triste também pela pessoa e vai sentir a 

dor que a pessoa está sentindo, vai sentir a tristeza que a pessoa está sentindo. Eu procuro 

sempre estar do lado dela, sempre estar conversando com ela. Sempre estou procurando um 

meio de me entrosar na minha casa porque daí que um relacionamento segue com a vida boa, 

segue uma linda aliança de casamento. A gente pretende casar o ano que vem porque estamos 

esperando ela completar a maior idade. A gente vai dar entrada no papel para casarmos 

direitinho. Hoje eu tenho uma esposa extremamente linda! Maravilhosa! Uma companheira 

boa, fecha comigo. 

 

Mônada 10 

A igreja e o mundo 

Eu sou cristão desde novinho. Desde de criança que a minha mãe levava a gente para a igreja. 

Eu peguei o costume da minha mãe, então virei cristão igual a ela. Já saí da igreja algumas 

vezes. Em uma delas, eu botei no meu coração e falei assim: eu vou ver o que o mundo tem de 

bom. Foi nesse momento que eu comecei a beber, coloquei brinco, escutava funk e aí por diante. 

Mas daí pra lá, eu não segui mais. Graças a Deus, eu voltei para a igreja.  

 

Mônada 11 

Eu só quero crescer! 

Depois do trabalho como mecânico eu fui trabalhar no lava a jato. Trabalhei lá durante quatro 

meses. O lava jato faliu e fechou. Depois eu fui trabalhar numa empresa de lanternagem e fiquei 

nesse trabalho durante mais ou menos três anos. Após esse período eu voltei para a oficina. 

Depois eu fui vender bala na rua, porém não trabalhava para mim, eu trabalhava para um outro 

rapaz. Em seguida fui trabalhar na empresa de segurança. Após esse trabalho eu fui para Niterói 

trabalhar com obra. Eu só quero crescer! Agora eu quero um serviço de carteira assinada; quero 
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um bem melhor para mim e para a minha família. Eu quero um serviço que me beneficie 

também. Onde eu trabalho em Niterói é sem carteira assinada, é um biscate.  

 

Mônada 12 

Mãe, me dá? Eu não posso te dá 

Ao longo do tempo difícil, algumas vezes faltava carne, outras vezes chegou a faltar também 

arroz e feijão, mas a gente sempre dava um jeito. Teve uma vez que a gente só comeu angu. 

Quando eu era criança eu tinha muita vontade de ter as coisas e não tinha. Eu via os outros 

terem, eu falava que também queria. Eu chegava para a minha mãe e pedia, mas ela falava que 

não poderia me dar porque não tinha condição. O que eu pedia muito a minha mãe era a pista 

da Hot Wheels e vídeo game. Vídeo game porque toda criança ama vídeo game. Então, meu 

colega tinha vídeo game e eu queria ter também. Assim, chegava em casa e pedia a minha mãe. 

Mãe, me dá? Minha mãe falava que não podia me dá. Eu não posso te dá. Isso daí foi o fim! 

Minha tia viu que eu queria tanto que acabou indo na loja e comprou um para mim, um zerado 

e me deu de presente. Aí eu fiquei todo bobo, fiquei feliz porque eu ganhei uma coisa que eu 

tanto queria. Nesse período, meu pai voltou e me deu uma pista da Hot Wheels, mas ele não 

comprou na loja, era de segunda mão e estava faltando peças. Mesmo assim eu fiquei feliz com 

aquela pista. Eu tinha! Eu via os outros terem e falei: agora eu tenho! Eu ficava todo feliz 

quando eu ganhava aqueles carrinhos do biscoito. Eu acho que até hoje se eu ganhar é só alegria.  

 

Mônada 13 

Em busca da adrenalina 

Hoje eu estou doido para tirar minha carteira de habilitação para eu fazer uber. Os outros falam: 

uber é perigoso! Eu sei que é perigoso, mas é uma coisa que tem dentro de mim. Eu não consigo 

descrever. É uma emoção para mim. Eu acho que é ver paisagens diferentes, sentir bater aquele 

vento no rosto, é a coisa mais gostosa que tem. Eu quero ser uber, nem que seja para sentir. 

Meu sonho é ser uber, tirar minha habilitação porque carro eu tenho. Eu também tenho o sonho 

de comprar uma moto para ser entregador de lanches, moto taxi ou uma coisa que seja uma 

adrenalina para mim. Que seja uma coisa nova, diferente, uma coisa que seja mais emocionante, 

uma coisa que traz aquele ar que ninguém consegue descrever na hora.  
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Mônada 14 

Fiquei sem chão 

Essa pandemia realmente acabou com muita gente porque eu estou com a minha identidade 

vencida. Então, não posso fazer nada no meu nome enquanto eu não puder trocar, renovar. A 

pandemia provocou uma queda para mim. Eu estava com o pé dentro do serviço, mas a crise 

bateu e eles não me contrataram, pelo contrário, tiveram que dispensar muita gente. Era um 

serviço de estoquista no mercado. Assim, por causa da crise eu não consegui o emprego que eu 

queria, que eu havia conquistado. A pandemia acabou comigo, cortou minhas pernas, meus 

braços e eu fiquei sem chão! Foi nesse momento que eu fui vender bala por influência da minha 

irmã. Inicialmente eu falei: vender bala não leva a nada, não dá nada. Mas ela insistiu e me 

animou. Com a venda da bala eu conseguia pagar o aluguel de uma casinha e sustentar a mim 

e a minha família. Mas eu cansei, eu queria uma vida melhor. Assim, eu fui procurar um serviço 

melhor e achei na empresa de segurança, mas devido uma confusão envolvendo o gerente e os 

funcionários eu não quis continuar.  

 

Mônada 15 

Coisa mais linda que fica! 

Eu gosto de comprar muita roupa! Perfume, então! Nossa, nem se fala! Bijuteria, coisa mais 

linda! Coisa mais linda que fica! Gosto muito de relógio, anel, cordão! Você via como eu ia 

para a escola, professor. Perfume não pode faltar. Quando falta, a gente se sente fedorento! 

Quando eu vou comprar roupa, eu vou de acordo como o meu bolso, eu vou freando por causa 

do meu bolso, senão ele chora depois. Eu também me baseio na marca para saber se a roupa é 

boa. Vou também por indicações.  

 

Mônada 16 

Estiloso com a sandália branca 

Muitos falavam que o chinelo Kenner era bom. Comprei a Kenner para provar se era realmente 

boa, mas não foi aquilo que eu esperava. A experiência não foi tão boa. A minha vida toda eu 

nunca gostei de Kenner e sempre usava havaina branca. A cor branca é porque caía bem com 

qualquer roupa. Me deixava mais estiloso. Eu me sentia estiloso com a sandália branca. Se eu 

botasse outra sandália no pé, eu não me sentia estiloso. Quanto mais ela está novinha mais 

branca ela fica. Você coloca no pé, mas dá vontade até de colocar ela na cabeça por ser tão 

branquinha. Dá até pena de colocar na lama, na chuva.  
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Mônada 17 

Eu tenho que me transformar! 

É questão de me sentir bem e fazer um agrado a esposa. Antes dela me conhecer eu era muito 

vaidoso e ainda sou muito vaidoso. Eu comprava roupa nova toda semana. Eu tinha que comprar 

uma sandália nova toda semana. A minha sandália empretecia, deixava ela para o serviço e 

comprava outra porque o meu foco era ela ficar branquinha. Antes de conhecer minha esposa, 

eu sempre fui vaidoso. Gostava de ir para o barbeiro toda semana. Toda semana eu tinha que ir 

ao barbeiro fazer a barba, cortar o cabelo e fazer sobrancelha. Depois eu voltava para casa, 

tomava um banho, me arrumava e ficava diferente. Eu me sentia bem assim. Não é para 

impressionar os outros e sim porque eu me sinto bem. Eu me sinto muito preso se eu não cortar 

o cabelo. Me sinto muito preso se eu não me transformar. Eu me sinto preso porque eu acho 

que não sou eu. Já estou incomodado com o meu cabelo grande e minha barba também. Eu já 

tenho que fazer. Tenho que correr para o barbeiro. É uma questão que eu tenho comigo mesmo. 

Eu termino de cortar o cabelo, eu tenho que pintar porque eu acho que o meu cabelo é feio. Ele 

fica queimado de sol. Então, eu não gosto dele queimado! Eu tenho que pintar ele de preto. Ele 

fica queimado do sol, fica avermelhado. Então, eu tenho que pintar pois fica muito feio. Eu não 

gosto de cabelo assim. Então, eu tenho que pintar. Eu tenho que me transformar! Eu pinto ele 

para dar uma cor, uma vida mais forte porque cabelo de gente negra não é bom, ele não é bom. 

Então, você tem que fazer sempre o melhor para você mesmo. Se você fizer para os outros, eles 

sempre irão falar que não está bom. Assim, a sua autoestima vai lá embaixo. Você não vai 

querer sair de casa e virá a depressão. Então, sua autoestima tem que ser para você. Primeiro 

você se arruma, você vê como se vestir, procura dá uma renovada no seu guarda-roupa pois de 

vez enquanto é sempre bom comprar roupas novas. Eu me sinto bem quando estou usando roupa 

nova.  

 

Mônada 18 

Ensino Médio completo, apenas isso 

Eu estudo na EJA do Marly Cid há um ano, mas eu não sou nenhum pouco esforçado. Mas eu 

quero terminar logo meu estudo. Eu quero que na hora do meu currículo esteja lá o ensino 

médio completo, apenas isso. Eu já estudei no Marly Cid em 2013. Minha mãe pagava o 

transporte para eu ir para a escola. Como fui morar em Nova Cidade, minha mãe me colocou 

no Clara Pereira. Lá estudei até o oitavo ano. Passei para a EJA a noite, mas preferi me dedicar 

ao trabalho, minha vida, pois estava trabalhando direitinho. Eu prefiro estudar a noite mesmo 

que seja cansativo. É mais tranquilo, não tem aquela criançada correndo, gritando na sua cabeça. 
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No começo eu não queria estudar no Marly Cid, mas não tinha muitas opções. Minha mãe falou: 

vai para o Marly Cid. Eu tinha um certa birra, mas depois que eu cheguei lá eu percebi que não 

era ruim. Não era um bicho de sete cabeças.  

 

Mônada 19 

Eu não tive acesso à plataforma 

Se o tema do consumo foi trabalhado na escola eu não lembro. Eu não tive acesso à plataforma 

durante o ensino remoto. Quando eu cheguei a entrar na plataforma estava dando site esgotado, 

site muito cheio. Assim, eu pedi orientação na escola e começaram a me enviar o dever pelo 

WhatsApp mesmo. Quando as atividades passaram a ser impressas, eu passei a buscar na escola. 

Sabia algumas coisas, fazia em casa mesmo e depois entregava. Tinha muitas coisas que eu 

tinha dúvida, então estudava um pouco em casa para dá uma lembrada, com tempo.  

 

Mônada 20 

Nem todo mundo quer aprender 

Nem todo mundo quer aprender. Nem todo mundo vai para escola 100% para estudar e sim 

para bagunçar. Assim, as pessoas que vão para aprender, não aprendem nada, não conseguem. 

As pessoas que têm dúvida não conseguem estudar, não conseguem tirar dúvida com o 

professor porque sempre tem um ruaceiro dentro da sala e isso dificulta.  

 

 

4.2.2 – Narrativas do Osmar 

 

Mônada 21 

Consumo alimentar 

Consumo é uma palavra muito relativa. Consumo em si eu considero como alimento, comida. 

Desde a infância eu sempre tive tudo que eu queria comer. Sou muito chato com essa questão 

de comida. Não gosto de legume! O único legume que eu gosto é batata. Gosto muito de pizza, 

lasanha, milk-shake e doce.  

 

Mônada 22 

Mudanças no/de lar – parte I 

Quando eu era criança até os 7 anos de idade, eu morava com meu pai e minha mãe. Eles se 

separaram quando eu tinha 7 anos e a partir daí eu passei a morar com a minha mãe. Depois 
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minha mãe arrumou um marido que eu não gostava muito. Por volta dos 12, 13 ou 14 anos, não 

me recordo muito bem agora, eu saí da casa dela porque não estava me dando bem com o que 

estava acontecendo dentro de casa. Então, fui morar com a minha avó. Passei por muitos 

problemas, por muitas coisas na vida.  

 

Mônada 23 

Nunca passei fome 

Na questão alimentícia, graças a Deus nunca faltou nada para mim. Minha mãe nunca deixou 

faltar. Meu pai a mesma coisa. Morei com a minha avó, também a mesma coisa. Ela nunca 

deixou faltar nenhum alimento. Sofri bastante em negócio de roupa. Às vezes eu queria ter uma 

roupa e não podia comprar ou não me dava. Mas na questão de alimento nunca faltou nada para 

mim, graças a Deus. Nunca passei fome.  

 

Mônada 24 

O querer do adolescente 

No período da adolescência eu saía bastante. Mesmo minha mãe ou minha avó falando que não 

era para sair, eu sempre saía bastante. Gostava de ir para a praça, para os bailes, Ita Music, 

Botequim Carioca. Então, a pessoa quer sempre ter uma roupa nova e estar andando com 

dinheiro no bolso. Porém, nem sempre é possível, mas só que o adolescente não entende que 

nem sempre é possível. Ele quer e quer. 

 

Mônada 25 

A entrada no tráfico 

Desde menor eu sempre trabalhei, sempre fazendo as coisas. Nunca fiquei duro. Mas teve uma 

época que eu fiquei meio desgostado do que estava acontecendo. Na casa da minha avó 

morávamos eu, meu irmão, minha avó, meu avô e um primo meu que é cadeirante. Pelo fato do 

meu irmão morar com ela desde o dia em que ele nasceu, minha avó comprava as coisas para 

ele e não dava para mim. Passei um período longo sem falar com a minha mãe que também não 

me dava um auxílio financeiro, não me dava roupa, não me dava dinheiro. Meu pai é um cabeça 

fraca. Se a mulher dele falar, ele não reage. Assim, eu passei por muitos problemas na vida. 

Chegou um momento que infelizmente eu entrei para o tráfico para resolver meus problemas. 

Tenho duas passagens, mas graças a Deus eu, hoje em dia, estou tranquilo. Eu fique recluso 

quando eu era menor. Tenho duas passagens: na primeira eu fiquei 46 dias e na segunda eu 

fiquei 8 meses. Eu sou um cara muito vaidoso. Gosto de cortar cabelo toda semana. Gosto de 
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andar cheiroso, arrumado. Eu ficava meio chateado porque, às vezes, meus colegas tinham e eu 

não tinha. Mas foi uma opção, não foi só culpa deles (meus familiares), nem foi só culpa minha, 

mas uma junção de fatores. Eu acho que eu me envolvi mais foi para implicar com o meu pai e 

com a minha mãe para ver o que eles iriam fazer por mim. Se iriam fazer alguma coisa; o que 

iria acontecer. Porém, eles não fizeram nada. Com certeza me decepcionei. Você sempre espera 

alguma coisa excepcional de pai e mãe. Graças a Deus eu não fiquei com mágoa. Esse negócio 

de mágoa e de ódio é um mal que eu não sofro. Não consigo sentir mágoa ou raiva de ninguém. 

Graças a Deus eu tenho amor pelos dois, tanto pelo meu pai quanto pela minha mãe. Depois 

que eu casei, eles mudaram bastante. Só tenho uma coisa a reclamar deles: não são muito ativos 

na vida dos netos.  

 

Mônada 26 

Satisfação momentânea 

Quando eu me envolvi com o tráfico era dinheiro toda hora. Sabia que era uma coisa 

momentânea, mas para o momento satisfazia as coisas que eu queria. Por exemplo, quero comer 

alguma coisa, quero comer uma pizza, eu ia lá e comprava. Quero comprar roupa, eu ia lá e 

comprava. Quero sair, aí saía. Quero ir à praia, ia para praia. Cachoeira, ia também. Me dava 

uma condição melhor para ter as coisas que eu não tinha antes. 

 

Mônada 27 

Arrependimento é um mal que eu não sofro 

O que eu falo é a história que se em um futuro acontecer com meu filho ou com a minha filha, 

sei onde chegar. Experiências de vida são sempre boas. Me arrepender, eu não me arrependo 

de nada que eu já fiz na vida. Eu só penso que podia ter sido diferente, mas não me arrependi. 

Arrependimento é um mal que eu não sofro.   

 

Mônada 28 

Compulsão por compras 

Eu sou um cara que pensa muito na alimentação. Primeira coisa que eu faço quando eu recebo 

é encher a dispensa, não deixando nada faltar em casa para as crianças. Aí depois, conforme eu 

falei, gosto sempre de comprar uma roupa, andar perfumado, cortar o cabelo. Eu sou meio 

compulsivo, gosto muito de comprar. Os tipos de produtos que eu mais gosto de comprar é 

roupa, perfume, creme de cabelo, relógio, cordão, moto (gosto muito de moto), entre outras 
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coisas. Eu tenho uma moto, carro ainda não, mas estou providenciando. Se Deus quiser até o 

meu aniversário eu chego lá.  

 

Mônada 29 

Meu sonho era ter uma moto! 

O carro não é um sonho. O sonho meu era ter uma moto. Sempre quis ter porque quando eu 

ficava desempregado o que me salvava era a moto para fazer entrega, colocava no moto taxi. 

Então, isso gerava um sustento para mim. Eu gosto muito de andar de moto! É bom você 

trabalhar com o que você gosta. Então, eu gosto muito! Meu sonho era ter uma moto! Só que 

quando o cara cresce e atinge a maturidade na vida, o cara quer ter casa, carro, moto. Eu acho 

que não é só eu, mas 95% das pessoas da minha idade querem ter.  

 

Mônada 30 

Mudanças no/de lar – parte II 

Quando eu saí nessa última passagem, depois de um mês eu comecei a namorar. Eu estava 

morando com a minha mãe. A mulher foi morar comigo lá na casa da minha mãe. Porém, 

ocorreram alguns problemas, então fiquei um tempo na casa da minha avó. A mãe da minha 

mulher tinha uma casa que estava parada e com a ajuda do meu pai fizemos uma pequena 

reforma e eu e a minha mulher mudamos para lá. Passamos três anos nessa casa. Recentemente, 

aconteceram alguns problemas na casa onde minha mãe morava e que eu ajudei bastante em 

questão de obra. Aí minha mãe casou e foi morar em Monjolos e essa casa ficou vazia. Para 

não ficar vazia eu fui morar na casa dela que, na verdade, é minha, querendo ou não, eu acho.  

 

Mônada 31 

Hábitos de consumo para os filhos 

Quanto às compras para os meus filhos, posso dizer que é mais ou menos porque criança não 

tem esse ponto de vista, nem é bom você comprar muitas coisas. Se eu comprar roupa para eles 

também não será tão em conta. Assim, eu prefiro não comprar, até porque, conforme são 

crianças se você comprar uma roupa hoje daqui há um ou dois meses já não está dando. Eu 

seguro mais esse negócio de comprar roupa e compro mais brinquedo. Invisto mais na 

alimentação que eles gostam de comer: doce e as coisas saudáveis que eles gostam.  
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Mônada 32 

A satisfação pelo trabalho formal 

Nesse momento de pandemia, vou falar a verdade, meu consumo melhorou. Eu sei que esse ano 

foi um ano ruim para todo mundo. Esse negócio de pandemia, de ficar em casa, mas, graças a 

Deus, esse ano para mim foi ótimo. Nunca tinha assinado carteira na minha vida e consegui 

com aquela obra do hospital São Judas Tadeu. Consegui entrar na obra e só saí porque a obra 

parou. Depois que eu saí, fiquei uma semana parado e arrumei uma vaga no moto taxi. Não 

fiquei nem 10 dias no moto taxi e já comecei a trabalhar de novo de carteira assinada, graças a 

Deus, na cervejaria.  

 

Mônada 33 

Minha esposa é proativa 

Minha esposa é proativa. Ela gosta de fazer os bicos dela, vender as coisas dela. Ela gosta de 

vender roupa e vender docinho. Às vezes, quando precisa, ela trabalha, mas eu não gosto muito 

que ela trabalha. Ela também faz faxina, mas só que no momento não dá, pois meu filho é muito 

pequeno. E agora são dois. Tudo é mais difícil!  

 

Mônada 34 

Com estudo está difícil, imagina sem 

Só uma coisa que eu mudaria na minha vida, o estudo. Eu queria ter me esforçado mais para 

fazer um curso profissionalizante. Eu gosto da área de contabilidade e negócios da Petrobrás, 

Comperj. Eu queria mais estudo para ter uma condição de vida melhor. Pretendo terminar meus 

estudos para fazer um curso e investir no meu lado profissional. Sem estudo, hoje em dia, está 

complicado. Com estudo está difícil, imagina sem.  

 

Mônada 35 

Sonhos e felicidade – Tudo envolve dinheiro! 

Sonho é uma palavra muito forte, mas eu queria um serviço que ganhasse por volta de 5 mil 

mensais. Esse valor estaria bom para mim. Hoje em dia tudo envolve dinheiro! Se eu falar: eu 

quero viajar ou meu sonho é viajar, tem que ter dinheiro. Tem que ter uma condição financeira 

para dá uma vida boa para o filho. Meu sonho é ter uma BMW, envolve dinheiro. Tudo envolve 

dinheiro! A felicidade está associada ao dinheiro! Dinheiro não traz a felicidade, mas ajuda. É 

difícil ver um mendigo feliz!  
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Mônada 36 

A difícil permanência na EJA 

Eu parei de estudar de dia com 14 anos na sétima série. Na EJA, eu sempre retornava, só que 

eu não me esforçava muito na escola e saía em pouco tempo. Só que agora eu coloquei na 

cabeça que eu tenho que terminar e vou terminar. Eu saía por vários motivos: um quando eu fui 

preso, outro porque arrumei serviço à noite, outro porque a mulher engravidou (ela estava no 

final da gestação, a mãe dela ficou me enchendo o saco e tive que sair da escola e fui morar 

com a minha avó). Outro motivo foi porque a mulher não queria por ciúme. Eu não lembro se 

a questão do consumo foi trabalhada na escola.  

 

 

4.2.3 – Narrativas do Miguel 

 

Mônada 37 

É fono para a vida toda! 

Quando eu tinha 3 anos eu dei uma crise que quando eu vim do hospital eu nem conseguia falar. 

Graças a Deus, hoje eu falo. Quando eu era pequeno eu falava em libras. Hoje eu tenho um 

emprego e uma família. Minha infância toda foi fazendo fono [fonoaudiologia]. Eu nasci com 

uma doença crônica. Eu dava crise epiléptica. Essas crises apareceram com 3 anos de idade. 

Hoje eu consigo falar, mas tenho que falar devagar. Se eu falar correndo eu falo tudo errado. 

Até hoje eu faço fono e é particular. Se eu parar eu começo a falar errado. É fono para a vida 

toda! Eu comecei a falar mesmo foi com 11 anos de idade. Desde os 13 anos que eu não tomo 

mais medicamento.  

 

Mônada 38 

O hospital foi a minha segunda casa 

Minha vida por um lado era boa, por outro lado era ruim porque eu não podia brincar. Era mais 

no hospital do que em casa. Hoje em dia eu até brinco, eu falo que o hospital foi a minha 

segunda casa. Passava muito tempo no hospital. Ia de noite e só voltava no outro dia. Passava 

a noite toda no hospital. Eles só me liberavam quando eu estava bem mesmo, quando estava 

100% para ir para casa. Enquanto eu não estava 100%, eles não me liberavam.  
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Mônada 39 

Trajetória escolar 

Eu entrei na escola com 4 anos de idade. Era uma escola particular pequena aqui perto de casa, 

mas não tinha interprete de libras. A professora não entendia nada do que eu falava. Eu parei 

de estudar porque a professora me batia. Eu não parava. Eu era bagunceiro. Eu saí e nunca mais 

voltei! Eu saí com 6 anos. Parei no primeiro ano e depois fui para Porto das Caixas. Lá fiquei 

até a terceira série. Depois fui para o CEVI [Colégio Estadual Visconde de Itaboraí]. No CEVI 

estudei até a sétima série. Eu parei de estudar porque estava trabalhando. Eu estava chegando 

muito cansado. Antes de entrar na EJA do Marly Cid, eu estudei no CEVI à noite e na escola 

Maria Inocência, em Porto das Caixas, também à noite. Em todas elas fazendo EJA. Eu nunca 

percebi a questão do consumo sendo trabalhada pela escola.  

 

Mônada 40 

Bullying 

Eu já sofri muito bullying. Eu sofria bullying, mas eu levava na brincadeira. Nunca fui de ligar 

para o bullying. O povo falava que eu nunca ia falar direito. Nunca ia passar de série. Que eu 

só ia ficar na primeira série. Neguinho sempre falava: você não vai passar nada; você é burro! 

Não sabe nem falar! Não sabe nem ler! Eu não ligava. Não me afetou em nada. Quanto mais 

eles falavam, mais me dava força para lutar.  

 

Mônada 41 

O gosto pelos cursos 

O que eu gosto mesmo é de fazer curso. Já fiz curso de auxiliar administrativo, computação 

gráfica, informática avançada, assistente administrativo, RH (Recursos Humanos). São cursos 

técnicos. Até técnico de manutenção de computador. Vou ser sincero com você, nunca gostei 

de estudar, mas de fazer curso eu sempre gostava. Eu fazia esses cursos em Niterói e em São 

Gonçalo, no SENAC. Eu fiquei 6 meses fazendo o curso de auxiliar administrativo do SENAC 

e ganhando dinheiro pelo COMPERJ. Eu trabalhei no COMPERJ, mas eu não ia lá para dentro, 

eu fazia curso. Eu era tipo Jovem Aprendiz.  

 

Mônada 42 

Eu odeio mercado! 

Sou repositor em um supermercado. Trabalho lá há 5 anos de carteira assinada. Antes de ir pra 

lá eu trabalhei, como eu falei, no COMPERJ fazendo curso. Não gosto muito de trabalhar no 
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mercado. Minha área é outra. Minha área é auxiliar administrativo. Eu não gosto de mercado. 

É uma coisa que eu não gosto! Se eu falar que estou trabalhando com amor no mercado eu vou 

estar mentindo. Eu odeio mercado! Trabalho lá por necessidade. Minha renda não foi afetada 

pela pandemia. Continuei empregado. Não me deixaram nem um pouquinho em casa. Para você 

ter ideia, nem me deram férias ainda que está mais do que vencida. Venceu dia 03 de agosto e 

até agora nada.  

 

Mônada 43 

O estudo é importante para crescer na vida 

Eu não procuro um emprego melhor por causa do estudo mesmo. Eu me arrependi de ter parado 

de estudar. Se eu pudesse voltar atrás, eu nunca teria parado. Hoje eu estou vendo que o estudo 

é muito importante. O estudo é importante para crescer na vida. Crescer na vida significa ter 

dinheiro, não precisar de ninguém, ter seu próprio dinheiro. Meu sonho é crescer na vida. 

Quando eu era criança eu tinha o sonho de ser jogador de futebol. A partir dos 19 anos meu 

sonho passou a ser crescer na vida, fazer um curso, uma faculdade de auxiliar administrativo. 

É uma área que eu gosto demais.  

 

Mônada 44 

Consumo na infância 

Quando eu era criança eu vivia com meus pais. Eu sempre tive tudo o que eu queria. Não 

comprava na hora porque não tinha uma situação boa. Não comprava na hora, mas depois 

comprava para mim. Eles falavam: hoje eu não tenho dinheiro. Mas depois compravam. Nunca 

passei dificuldade com alimentação.  

 

Mônada 45 

Eu gosto é de celular 

Eu não ligo muito para a questão de roupa e também não ligo para marca. Eu gosto muito de 

celular, mas esse negócio de carro não é comigo não. Eu penso assim: primeiro eu tenho que 

tirar carteira para depois comprar um carro. Tirar um carro para perder para a polícia é melhor 

nem tirar. Eu gosto é de celular, pois pode ficar conversando. A mulher está brigando, então 

você pega o celular e fica conversando, não dá nem ideia. Ponho o fone no ouvido e nem escuto 

o que ela está falando.  
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Mônada 46 

Gastar e guardar 

Eu gosto de fazer compra de comida. Eu gosto de hambúrguer, só bobeira. Se não é minha 

esposa para guardar o dinheiro, eu gasto tudo com bobeira, biscoito, salgado, Guaravita. Eu 

gasto muito com besteira! Eu dou o dinheiro todo para ela guardar para eu não gastar. Ela que 

é a financeira aqui de casa. Eu tenho um cuidado em relação a essa questão de estar comprando 

para o meu nome não ir para o SPC. Eu não gosto de dívidas.  

 

 

4.2.4 – Narrativas da Maria Clara 

 

Mônada 47 

Mãe esforçada 

Eu fui criada pela minha mãe. Não tive contato com o meu pai. Minha mãe sempre foi muito 

esforçada. A gente quase não tinha muito tempo para ficar com ela porque ela tinha que 

trabalhar. A gente ficava com a minha avó. Minha mãe, sempre que podia, tentava dar para 

gente o que ela podia. Ela se esforçava bastante para estar sempre dando o melhor para gente. 

Em relação ao consumo durante a minha infância, não foi muito fácil, mas também não foi 

muito difícil. Como eu falei, minha mãe era muito esforçada. Então, ela se dedicava muito. O 

que ela podia fazer, ela estava sempre fazendo para poder conseguir. Ela trabalhava demais para 

poder conseguir das as coisas para gente. Era Natal, era Ano Novo, a gente sempre tinha as 

coisas, mas não do bom ou do melhor, mas tinha. Ela trabalhava com serviços gerais e em 

farmácia.  

 

Mônada 48 

Aprender, fazer, vender e ajudar 

Eu e meu irmão por ver a nossa mãe sempre trabalhando, a gente tentava fazer alguma coisa 

para ajudar. Eu, por exemplo, gostava muito de fazer bolos, bolos de pote e vendia. Meu irmão 

também tentava fazer várias coisas para ajudar. Ele aprendia como mecânico. Eram várias 

coisas que a gente via e aprendia com outras pessoas e tentávamos botar em prática. Eu vendia 

sandálias, roupas, peças íntimas, bolos e várias outras coisas. Então, desde cedo a gente já 

tentava ajudar de alguma forma. Porém, ela sempre falava: o que é de vocês é de vocês, o que 

é meu é meu e eu divido para vocês. O dinheiro de vocês é para comprar as coisas de vocês.  
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Mônada 49 

Consumo na escola 

Tinha a merenda da escola e a gente via as crianças comprando e tinha dia que a gente não 

podia. Então, minha mãe falava para gente guardar o dinheiro que a gente conseguia para a 

merenda da escola. Hoje em dia a escola já oferece três refeições ao dia, mas antes não era 

assim. Antes era só o almoço e as crianças compravam as coisas na cantina, comiam e a gente 

sempre ficava olhando.  

 

Mônada 50 

Namoro, casamento e maternidade 

Na adolescência e juventude não demos muito trabalho a nossa mãe, graças a Deus. Mas chegou 

uma fase, a do namoro, que minha mãe falava para não namorar, mas eu ia escondida. Foram 

dois anos namorando escondido. Ela começou a suspeitar e depois resolveu deixar e eu acabei 

casando. Eu comecei a namorar com 14 anos. Foi meu único namorado e estou casada com ele 

até hoje. A questão do consumo na juventude foi mais ou menos porque nós casamos cedo. Eu 

tinha 17 anos e meu marido tinha acabado de completar 18. Então, para conseguir um trabalho 

não foi tão fácil. Acabei engravidando com 17 anos. Foi complicado porque teve que construir 

casa, comprar as coisas para a casa e para a minha filha também. Porém, meu esposo logo 

depois conseguiu um trabalho e conseguiu as coisas. Ser mãe com 17 anos não foi muito difícil 

porque eu já tinha uma certa experiência com primos. Sempre ficava com eles. Porém, quando 

a gente tem filho é uma responsabilidade muito grande. Dobra a responsabilidade, mas foi 

tranquilo.  

 

Mônada 51 

Dar aos filhos o que não teve 

Quanto ao consumo, eu também não posso falar que foi difícil porque, graças a Deus, o Senhor 

nos sustentou para dar tudo de bom aos nossos filhos. Tem coisas que eu não tive quando 

criança e que dou para os meus filhos. Eu procuro sempre dar o melhor para eles como 

brinquedos e coisas para eles comerem. Na minha infância minha mãe sempre dava nescau e 

outras coisas, mas eu pedia um danone e nem sempre ela conseguia dar, apesar de todo esforço. 

O salário era baixo, mas dava para comprar algumas coisas. Então, eu procuro dar para os meus 

filhos o que eu não tive e graças a Deus a gente consegue dar direitinho. Outras coisas que as 

vezes a gente queria e que nem sempre minha mãe podia dar eram roupas, brinquedos, essas 

coisas. Era assim: lançava aquela blusa, eu quero; eu quero aquela sandália; eu quero aquela 
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boneca. Era mais esse tipo de coisa.  Minha mãe falava assim: eu não posso, mas o dia que eu 

puder eu vou dar. Isso me tranquilizava muito.  

 

Mônada 52 

Bicicleta 

Teve uma questão que todas as crianças da rua tinham uma bicicleta e eu e meu irmão queríamos 

também. Minha mãe chegou para a minha avó paterna (apesar da gente não ter sido criado com 

o nosso pai, minha avó paterna sempre esteve por perto) e falou: olha, eles estão querendo 

bicicleta e eu quero ajuda para poder comprar. Minha avó falou com o meu pai, mas ele falou 

que não iria dar. Então, minha avó que acabou ajudando minha mãe a comprar. Assim, o que a 

minha mãe não podia, minha avó tentava ajudar. Tanto a avó paterna quanto a avó materna 

tentavam ajudar.  

 

Mônada 53 

A ausência do pai 

Minha mãe separou do meu pai quando eu tinha 2 meses. Já tive contato com o meu pai, mas 

não muito próximo. A gente sempre passava as férias e carnaval na casa da avó paterna. Então, 

de vez enquanto meu pai aparecia, mas nada de contato como pai e filho. Hoje eu não sinto 

mais falta desse vínculo com o meu pai. Isso já me marcou muito, mas hoje é como se não 

tivesse. Quando eu era mais nova eu sentia muito. Em relação à escola também. Dia dos pais. 

A falta de um conselho de um pai. Mas hoje não me faz falta.  

 

Mônada 54 

Voltar a estudar: incentivo de mãe 

Eu adorava estudar! Gostava muito! Porém, devido eu ter engravidado, eu tive que parar. Eu 

achei que iria parar e nunca mais voltaria porque eu já tinha filho, então eu ficava com esse 

preconceito. A minha mãe me incentivou. Ela terminou os estudos, concluiu o ensino médio. 

Mesmo trabalhando, ela estudava a noite até conseguir terminar. Ela falou assim: lá tem vaga, 

vamos! Aí eu fui pra EJA no Marly. Nesse pouco tempo na EJA, eu lembro que o senhor 

trabalhou o consumo, mas agora não sei como explicar, mas eu sei que trabalhou.  
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Mônada 55 

Eu gosto de comprar! 

Eu gosto de comprar bastante! Eu e minha mãe estava falando sobre isso. Se eu fosse rica, eu 

ia ficar pobre rápido. Eu gosto de comprar! Eu gosto bastante de comprar coisas de casa. Eu 

chego na loja, se eu tiver dinheiro, eu compro. Gosto de comprar vasilhas. Adoro vasilhas! 

Gosto também de tapete, prato, copo. Coisas pra dentro de casa. O consumo com as crianças é 

bastante. Sair com eles então, só Deus! É roupa, é brinquedo, é sandália. Se eu parasse de 

comprar um pouco eu teria mais dinheiro guardado para comprar a minha casa. 

 

Mônada 56 

Doença da filha: isso abalou muito a família! 

Minha renda não foi afetada pela pandemia. Eu acho que até melhorou. Devido ao gasto que eu 

tive com a minha filha, de certa forma melhorou um pouco. Ela tem um problema de saúde. 

Devido a isso a gente teve que fazer vários exames para poder descobrir o que ela tem. Ela vai 

ter que passar por um médico cirurgião para poder avaliar se ela realmente vai ter que operar. 

Nós gastamos bastante com isso. Hoje em dia meu esposo é uber. Ele já trabalhou no Habib’s 

e como bombeiro hidráulico também. Como meu esposo é uber, ele não tem de um dia para o 

outro. Então, ele trabalhando, fazendo sorteios de várias coisas para poder conseguir, fazendo 

vendas de panos de pratos bordados para poder conseguir esse dinheiro. Foi R$ 4.900,00 em 

um mês. Algumas pessoas também ajudaram por ver a situação que ela estava passando. Foi 

uma união para poder a gente conseguir. O problema é que parece que ela não tem veia e nem 

nervo suficiente no intestino. Então, vai ter que cortar o intestino para poder ela ir ao banheiro 

normal. Isso abalou muito a família! Muito porque parece que ela nasceu assim e os médicos 

falavam que era psicológico porque ela já teve convulsão com 7 meses e com 1 ano. Ela sempre 

passava mal e os médicos falavam que era o psicológico dela. Então, chegar ao ponto que ela 

desmaiou e a gente quase perder ela foi um choque para todo mundo. Abalou muito a nossa 

família! Até pessoas de fora também ficaram muito abaladas. Ela tem 6 anos. Ela corre, brinca, 

mas eu falo que ela está de pé porque Deus está sustentando. Ela está com muita coisa. Se eu 

começar a contar, você fica de boca aberta.  

 

Mônada 57 

Sonhos: casa própria e terminalidade dos estudos 

Meu sonho agora é ter minha casa própria de novo. Já moramos numa casa própria, mas hoje 

não mais. É uma história bem complicada. A gente mora na casa do tio do meu esposo. Eu me 
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sinto bem onde estou morando, mas ao mesmo tempo eu tenho medo do dono pedir a casa e eu 

ficar desesperada sem ter para onde ir. Eu não pago aluguel pois ele emprestou a casa pra gente. 

Já morei quase três anos de aluguel. Além da casa, outro sonho é terminar meus estudos e tentar 

uma faculdade pois é muito importante. A faculdade é importante porque eu acho que, além de 

um sonho, é uma conquista a gente chegar até a faculdade. Eu acho que vai mudar muito a 

nossa vida porque hoje tudo tem que ter estudo. Se eu não tivesse parado, hoje eu poderia ter 

algo melhor. Eu poderia já estar na metade ou já ter terminado a faculdade que eu queria fazer 

que é enfermagem. Poderia estar até trabalhando na área. Atualmente eu não estou trabalhando, 

só de vez enquanto que eu faço um bolinho ou um paninho de crochê e vendo. Já trabalhei com 

vendas em loja e na casa de salgados. 

 

 

4.2.5 – Narrativas da Sonia 

 

Mônada 58 

Essas perdas abalaram muito! 

Eu quase não tive infância. É como se a minha infância não contasse. Não tive infância nenhuma 

porque eu perdi meu pai quando eu tinha 12 anos. Foi uma história muito difícil para minha 

mãe criar a gente, pois eram 5 filhos. Ainda mais porque onde a gente mora não tem água. Antes 

da gente comprar água, a gente pegava água na casa do vizinho, mas era muito distante. A gente 

tinha que subir morro e andar bastante até chegar na minha casa. Então, a gente quase não teve 

infância. A gente carregava água, ajudava dentro de casa. Depois que eu perdi meu pai, nós 

saímos daqui. Passamos bastante tempo fora e depois voltamos de novo. Como minha mãe era 

sozinha para pagar aluguel ficou um pouco complicado. Por isso, voltamos. Então, a minha 

infância foi muito triste! Em 2016 eu também perdi o meu irmão. Foi muito triste pra gente 

porque a gente viu matando o meu irmão no portão da nossa casa. Eu vi tudo o que aconteceu 

com o meu irmão e a gente não podia fazer nada. Chegaram atirando nele. Meu pai também 

morreu de tiro. Então, foram duas batidas na minha vida. As pessoas quando perguntam como 

foi a minha vida, eu falo que a minha vida foi muito triste. Mais ainda depois que eu perdi meu 

irmão porque a gente era muito próximo. Como nós vimos aquilo tudo, eu, minha mãe e meu 

outro irmão entramos em depressão. Dessa forma, é complicado falar que eu tive infância. 

Então, a minha vida foi muito triste! Se eu falar mesmo o que a gente passou. Mas é vida que 

anda pra frente. Mas até hoje a gente fica pensando o que vai acontecer daqui pra frente. São 

tantos problemas! Aí eu até falo com os outros, hoje em dia, que quem tiver a sua mãe, quem 
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tiver seus irmãos, tem que dar valor enquanto estiverem vivos porque depois que morre já era. 

Depois disso eu também perdi meu avô. É muito triste pra gente ficar lembrando disso tudo. A 

gente não saía nem de casa porque ficava com medo. Se ouvisse barulho de moto, eu nem ia na 

rua porque ficava com medo. Ficava com aquela cena da morte do meu irmão na cabeça. Isso 

é muito ruim! É muito triste mesmo! Essas perdas abalaram muito! Os outros até falam que nós 

temos um coração muito forte para suportar duas perdas da forma que foi com o meu pai e meu 

irmão. 

 

Mônada 59 

Água com açúcar 

Na minha infância, antes de chegar aos 12 anos e perder meu pai, ele corria muito atrás para 

nos sustentar. Ele vendia latinha, catava papelão pra gente sobreviver porque eram 5 crianças 

pequenas. Minha vida foi muito triste! A gente, às vezes, não tinha o que comer dentro de casa. 

Minha mãe tinha que ficar correndo e pedindo ajuda a um e a outro pra gente sobreviver. Então, 

as vezes tinha alguma festa na casa do vizinho e a gente não tinha como ir porque não tinha 

roupa. Se meu pai fosse comprar roupa pra um, tinha que comprar pra outro também. Então, a 

gente não ia em festa. Era muito difícil a gente ir numa festa. Era muita criança e naquela época 

era muito difícil. Em questão de comida, eles sempre se viraram, pedia a uma pessoa, pedia a 

outra pessoa, mas também sempre corria atrás. Tinha época que a gente passava fome porque 

não tinha o que comer. Às vezes tinha para o almoço, mas para a janta não tinha. Outras vezes 

a gente tinha que comer na janta e no café da manhã a gente não comia nada. A gente tomava 

muita água com açúcar de manhã quando não tinha café.  Na época não tinha serviço fixo, mas 

ele catava latinha, papelão, ferro para vender e dar as coisas pra gente. Até que um dia ele 

conseguiu arrumar um serviço no posto. Foi aí que a nossa vida melhorou um pouquinho.  

 

Mônada 60 

Pensão por morte do pai 

Depois que meu pai faleceu, como ele estava trabalhando de carteira assinada, minha mãe ficou 

com a pensão. Dessa forma, não ficou muito difícil a sobrevivência porque tinha essa pensão e 

meus irmãos já estavam um pouco maior e começaram a trabalhar para ajudar a minha mãe.  
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Mônada 61 

Hoje em dia a situação está melhor 

Hoje em dia a situação está melhor. Graças a Deus eu estou na minha casa. Não falta um biscoito 

e nem o leite para os meus filhos, coisas que eu não tinha antes. Hoje em dia não falta nada para 

eles. Eu falo para eles o que eu passei na infância e não quero que eles passem por isso. O que 

eu não tive na minha infância, eu tento dar para eles, como em questão de roupa e comida. Se 

eu tiver que levar para sair, eu vou levar. Se eu tiver com uma boa condição e eles pedirem 

alguma coisa, eu compro. Hoje em dia está melhor que antes, pois tenho trabalho, uma pessoa 

que me ajuda e minha família também. Graças a Deus, mudou muita coisa para melhor.  

 

Mônada 62 

Trabalho 

Uma coisa que está sendo difícil é que devido ao meu trabalho quase não estou tendo tempo 

para ficar fazendo as coisas e nem dando muita atenção para os meus filhos. Está um pouco 

puxado pra mim. Eu trabalho como ajudante de cozinha em um restaurante. Tenho uma folga 

na semana, mas as vezes nessa folga tem tanta coisa para resolver que quase não tenho tempo. 

É um pouco complicado, mas a gente tem que trabalhar.  

 

Mônada 63 

Meu namorado ajuda bastante 

Eu fui mãe com 16 anos. Quase não tive experiência de vida porque só ficou a minha mãe. 

Fiquei grávida e tive meu filho com 16 anos. Hoje, eu agradeço a Deus, ele já está com 12 anos. 

No começo meu marido não morava comigo, ele morava com os parentes dele. Então, como eu 

era menor ficou tudo nas costas da minha mãe. Ele também era menor e não ajudava muito. 

Quem ajudava mais era a família dele. Aí depois eu tive mais uma filha e por último esse 

garotinho também. Eu não moro com o pai dos meus filhos e um problema que estou 

enfrentando é a questão da pensão. Ele não dá pensão as crianças. É tudo nas minhas costas. 

Então, eu agradeço a Deus pela pessoa que está hoje comigo que é o meu namorado que me 

ajuda bastante. Eu não moro com ele, mas ele me ajuda muito.  

 

Mônada 64 

Minha mãe, minha sorte 

Eu moro sozinha com os meus três filhos, mas no mesmo quintal tem a casa da minha mãe e a 

do meu irmão também. Meus filhos não podem ficar em qualquer ambiente. O menor então, ele 
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não pode nem imaginar ficar na terra. Desde pequeno toma antibiótico direto e antialérgico. 

Então, tem que evitar ao máximo. Não pode ficar no meio de cachorro e nem de gato. É muito 

complicado. Tem que ficar de olho 24 horas. Minha sorte é que a minha mãe me ajuda bastante. 

Também tem minha cunhada que ajuda a olhar eles. Mas a maior parte do tempo é a minha mãe 

que toma conta porque a minha cunhada também tem uma criança de 1 ano. Então, fica um 

pouco mais complicado pra ela. Quando chego em casa já está tudo pronto para eles. Quando 

eu saio de casa para trabalhar também já deixo tudo arrumadinho, as coisas que eles têm que 

fazer, a roupinha deles. Minha mãe ajuda a olhar eles.  

 

Mônada 65 

O contexto pandêmico 

Nesse momento está sendo muito difícil pra gente estar vivendo. Estão acontecendo tantas 

coisas. A gente quase não pode sair de casa. Não está podendo estudar. Nesse momento está 

sendo muito difícil até pra ir na rua, no hospital, coisa que a gente sempre está precisando. No 

meu caso está sendo mais um pouco complicado porque eu tenho 3 filhos e sempre um passa 

mal. Então, as vezes eu fico até com medo de ir para o hospital com as crianças. Fico com medo 

também deles pegarem vírus na rua. Está sendo muito complicado pra mim. A pandemia afetou 

um pouco a minha família, mas o auxílio que teve ajudou bastante. Quando veio a pandemia 

muita gente foi mandada embora. Não podia trabalhar. Alguns lugares fecharam. Algumas 

pessoas da minha família estavam desempregadas. Então, o auxílio ajudou bastante.  

 

Mônada 66 

Não sei se já é vício de comprar 

Algumas vezes a gente gasta muito. A gente vai para a rua com cartão e deveria comprar só 

uma coisa, mas aí vai comprando outras e quando chega a fatura a gente tem até que parcelar 

em 10 vezes. Às vezes eu gasto com coisas desnecessárias. Não estou precisando, mas mesmo 

assim vou lá e compro. Não sei se já é vício de comprar, mas as vezes é assim. Meus filhos 

falam assim: mãe, você já comprou isso pra mim. E eu respondo: não tem problema, vou 

comprar outro. Às vezes tem algum lugar para ir, compro um sapato ou sandália diferente para 

eles. Mas eles falam que eu gasto muito. Se eu puder gastar, eu vou gastar.  
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Mônada 67 

Eu gosto de ser vaidosa 

Eu também sou muito vaidosa. Adoro sempre fazer meu cabelo. Se eu puder, toda semana eu 

faço a minha unha com a minha irmã que é manicure. Eu gosto de ser vaidosa. Na questão 

relacionada ao corpo eu sou muito enjoada. Eu fico com medo de engordar e ficar com o corpo 

feio. Também tenho preocupação em não ficar com espinha no rosto. Eu sou muito enjoada 

com essas coisas. A aparência é muito importante pra mim. Antigamente a gente não tinha 

nenhum creme de cabelo, não tinha batom e nem maquiagem. Então, se hoje eu tenho 

possibilidade de ter eu vou ter e usar, vou me maquiar. Se tem um creme, eu vou usar e vou 

comprar de vários tipos. Também sou assim com perfume. Eu faço isso pra me sentir bem. As 

coisas que eu queria ter antigamente, eu não podia ter. Então, se hoje eu posso, eu vou ter.  

 

Mônada 68 

O difícil retorno aos estudos 

Eu parei de estudar por volta dos 15 anos quando engravidei. Eu voltei a estudar no ano passado 

[2020]. Era para eu ter voltado um tempão, mas sempre eu ficava com medo de voltar e não 

tinha ninguém para ir comigo. Como aqui é complicado na questão de ônibus, eu ficava com 

medo de ir. Porém, minha irmã falou assim: vamos voltar a estudar? Meu esposo leva a gente 

e pega também. Aí eu falei assim: então vamos! Foi por influência dela que eu voltei a estudar. 

Eu sempre quis, mas ficava com medo pela falta de ônibus, pois não tem ônibus aqui até tarde. 

Eu queria ter voltado a estudar bem antes, mas quando eu pretendia voltar eu engravidava e 

depois tinha que cuidar deles. Então, isso dificultava. 

 

Mônada 69 

As dificuldades do ensino remoto 

No ano passado [2020] eu só tive acesso à plataforma da prefeitura uma vez. Eu não consegui 

entrar porque estava sem internet. Lá em casa estava sem Wi Fi. A internet do telefone quase 

não pega direito. Aí fica um pouco complicado. Por isso, quase não entrei direito na plataforma 

do ensino remoto. Eu só pegava os deveres na escola para fazer em casa. Mas acho que não 

percebi nada nas atividades e nem na escola sobre a questão do consumo.  
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Mônada 70 

Veterinária 

Eu ainda pretendo fazer uma faculdade de veterinária, se Deus quiser. Eu gosto muito de 

animais. Gosto muito de cavalo, de cachorro. Meu filho tem até um cavalo. A gente tem 

cachorro no quintal, mas só que quase não pode ficar pegando devido aos problemas alérgicos 

dos meus filhos. Mas eu gosto muito de animais! Dá até pena quando vejo os bichos na rua 

largados. Me dá vontade de levar todos para casa. Desde criança que eu gosto muito de animais.  

  

 

4.3 – O diálogo com as mônadas na produção de sentidos 

 

Os sentidos produzidos a seguir são resultantes da relação das mônadas elaboradas nessa 

pesquisa com alguns documentos curriculares e diálogos com autores privilegiados por esse 

trabalho. Apesar da possibilidade de outros sentidos serem produzidos, outras leituras ou 

entrecruzamentos, os sentidos que serão apresentados nasceram das narrativas ressignificadas 

pelos sujeitos em colaboração com as ressignicações realizadas pelo próprio pesquisador.  

 

 

4.3.1 – Quem são esses sujeitos jovens da EJA? Quais são seus contextos socioculturais? 

 

Na apresentação dos(as) jovens narradores(as) da pesquisa optei por trazer os trechos da 

identificação étnico-racial conforme me foi relatado, pois identifiquei a dificuldade de alguns 

sujeitos jovens com essa identificação. “Eu sou negro, mas a gente fala que é moreno” 

(PAULO); “Acho que sou parda” (MARIA CLARA); “Eu acho que sou parda, mas pela minha 

cor eu acho que pode ser negra” (SONIA).  

 

O conflito vivido pelas jovens da EJA entre o entendimento do pertencimento 

étnico-racial e a classificação de raça/cor, tendo em vista a tonalidade da cor 

da pele, é algo recorrente no interior da sociedade brasileira pois classificar é 

introduzir distinções, similitudes e oposições, um processo cognitivo que 

torna possíveis a cultura, a linguagem e, por conseguinte, a vida em sociedade 

(OSÓRIO, 2003). O problema não está com as classificações em si mas com 

a sua hierarquização no contexto das relações de poder, reforçando as 

desigualdades e construindo oportunidades desiguais. (SILVA, 2009, p.69). 

 

 

Silva (2009) desenvolveu uma pesquisa com jovens negros da EJA de uma escola em 

Belo Horizonte e constatou a dificuldade que esses sujeitos demonstraram em relação ao 
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processo identitário étnico-racial. Segundo o mesmo autor, tal fato está relacionado à inserção 

desses jovens em um contexto social que busca legitimar um padrão eurocêntrico calcado na 

difusão de valores identitários que não condizem com o perfil de jovens oriundos da população 

negra, representando, assim, um entrave para a construção afirmativa da autoestima e de 

pertencimento identitário étnico-racial.  

Apesar de a questão racial não ser uma especificidade do nosso estudo, todos os sujeitos 

jovens que aceitaram participar da pesquisa se autodeclararam negros ou pardos, revelando a 

grande participação desse grupo étnico-racial na EJA da unidade de ensino pesquisada. Tal 

característica é condizente com os dados apresentados por outros estudos como os de Teixeira 

(2019) e Silva (2009).  

Teixeira (2019) e Silva (2009) destacam que as desigualdades educacionais no Brasil 

atingem de forma mais expressiva a população afro-brasileira, que apresenta as maiores taxas 

de distorção série/idade e também constitui maioria na modalidade da Educação de Jovens e 

Adultos. Silva (2009) afirma que a superação dessas desigualdades educacionais perpassa pelo 

seu reconhecimento em diferentes dimensões (raça, classe, gênero e idade).  

 Um dos aspectos mais relevantes a ser destacado é o posicionamento desses sujeitos na 

estrutura social. Trata-se de jovens que integram a classe trabalhadora e com trajetórias 

truncadas de escolarização. Notou-se que as dificuldades socioeconômicas inerentes à lógica 

desigual do sistema capitalista, a inserção no mundo do trabalho e a formação de novas famílias, 

assumindo responsabilidades atreladas à maternidade ou à paternidade, são fatores presentes 

nas trajetórias dos(as) jovens colaboradores(as) desta pesquisa. Apesar das especificidades dos 

caminhos percorridos por esses sujeitos, observou-se nas suas histórias de vida a ligação com 

contextos mais amplos do mundo do capital, traduzidos na grande desigualdade social e nas 

dificuldades enfrentadas pelas classes populares em diferentes dimensões (social, econômica, 

educacional, entre outras).  

A entrada dos(as) jovens no mundo do trabalho, mesmo antes da idade legal, é uma 

realidade bastante presente no Brasil, assim como em vários países latino-americanos 

(CORROCHANO, ABRAMO e ABRAMO, 2017). O nosso entrevistado Paulo mencionou que 

trabalha desde os 10 anos de idade para ajudar na composição da renda familiar, o que revela 

uma das faces mais perversas do sistema: a produção de injustiças sociais. A realidade do 

mundo do trabalho foi forçosamente introduzida na sua vivência infantil para garantir a sua 

sobrevivência e de sua família. Isso demonstra as desigualdades presentes em nossa sociedade, 

não possibilitando condições adequadas de dedicação aos estudos para todas as crianças, 

adolescentes e jovens até o término da educação básica.  
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 Quanto à relação dos(as) jovens com o trabalho, estudos e família, Corrochano e 

Abramo (2016), ao analisarem a Agenda Nacional de Trabalho Decente para a Juventude 

(ANTDJ), constataram que as maiores dificuldades de conciliação entre estudos, trabalho e vida 

familiar estavam entre os(as) jovens que apresentavam responsabilidades familiares, 

especialmente jovens grávidas ou mães, revelando a grande influência dos determinantes de 

gênero em torno dessa questão. As persistentes desigualdades de gêneros são evidenciadas, por 

exemplo, a partir da grande diferença do tempo dedicado aos afazeres domésticos. “A jornada 

das jovens mulheres dedicada a esse tipo de atividade é superior em 80% à jornada dos homens 

entre os 15 e 17 anos e alcança 144% a mais entre jovens de 25 a 29 anos” (IPEA; SNJ, 2014 

apud CORROCHANO e ABRAMO, 2016, p.120).   

 Através das narrativas das duas mulheres entrevistadas nesse trabalho, Maria Clara e 

Sonia, notamos que as suas trajetórias de vida e escolar demonstram as dificuldades enfrentadas 

por essas jovens mulheres em torno da problemática de conciliação entre os estudos, trabalho e 

vida familiar. O longo período de interrupção dos estudos das jovens alunas está associado à 

gravidez, à maternidade e às responsabilidades assumidas em relação às novas constituições 

familiares que giram em torno do trabalho doméstico e do cuidado com os(as) filhos(as). 

Acrescentam-se também os trabalhos informais de complementação de renda mencionados pela 

Maria Clara e o trabalho desempenhado pela Sonia, que assumiu sozinha o sustento dos seus 

filhos.  

Apesar de contar com a ajuda de outras pessoas, a principal fonte de renda da Sonia 

advém do seu trabalho como ajudante de cozinha em um restaurante. Essa entrevistada revelou 

as dificuldades que enfrenta com a falta de tempo para se dedicar à família e à outras coisas em 

decorrência desse trabalho (Mônada 62). Além disso, Sônia também mencionou, como entrave 

ao retorno aos estudos, as dificuldades relacionadas à mobilidade por meio do transporte 

coletivo. Assim, percebeu-se que, para esses sujeitos, conciliar trabalho, estudo e vida familiar 

representa um grande desafio. Nesse sentido, 

 

[...] não são poucas as dificuldades para essa conciliação, bem como para a 

dedicação à vida familiar, à cultura e ao lazer, dada a atual realidade das 

jornadas no mercado de trabalho brasileiro, à falta ou deficiência de serviços 

e equipamentos de cuidado (como creches) e aos problemas de mobilidade 

urbana. (CORROCHANO, ABRAMO e ABRAMO, 2017, p.154). 

 

 As trajetórias de vida narradas pelos(as) jovens da pesquisa também revelam outras 

questões associadas à temática do trabalho. A trajetória do Paulo, por exemplo, é marcada pelo 
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desemprego e pela informalidade. A Maria Clara convive com o desemprego, além do trabalho 

informal do seu esposo. Ela realiza, eventualmente, alguns “bicos” com vendas. O Osmar, 

depois de bastante tempo trabalhando na informalidade, conseguiu ingressar no trabalho 

registrado. Apesar da satisfação com o trabalho formal, ele almeja uma posição que ofereça um 

salário melhor. O jovem Miguel demonstrou insatisfação com o trabalho como repositor em um 

mercado.  

Trata-se de histórias de vida que revelam as dificuldades associadas ao mundo do 

trabalho, histórias que estão em consonância com o que é exposto por Corrochano, Abramo e 

Abramo (2017). Essas autoras, ao analisarem o texto do Plano Nacional de Trabalho Decente 

para a Juventude (PNTDJ), destacam a persistência de altas taxas de desemprego, da 

informalidade, dos baixos salários e da falta de segurança previdenciária para o segmento 

dos(as) trabalhadores(as) jovens.   

 Apesar de todas as dificuldades relatadas pelos sujeitos jovens participantes da nossa 

pesquisa em relação ao mundo do trabalho, como conciliação com os estudos e a vida familiar, 

as inseguranças e instabilidades do trabalho informal e os baixos salários, essa dimensão social 

está intensamente presente nos projetos de futuro deles(as) a partir do desejo pela maior 

qualificação para a obtenção de uma condição melhor de vida.  

Hennigen, Walter e Paim (2017) desenvolverem uma pesquisa com a temática do 

consumo com estudantes jovens do ensino médio em duas escolas públicas de Porto Alegre. Os 

autores identificaram que o trabalho na concepção dos/das jovens investigados(as) não está 

associado à noção de vocação e não tem um fim em si mesmo, mas é justificado como um 

atributo necessário para viabilizar o consumo de bens materiais. Essa concepção também foi 

verificada no nosso estudo, principalmente na narrativa do Osmar, que ressalta o desejo por um 

trabalho que lhe proporcione uma maior remuneração para expandir o seu consumo, traduzido 

em “condição de vida melhor”. 

 Teixeira (2019), ao analisar os projetos de futuro dos(as) jovens da EJA, ficou 

surpreendida, assim como os profissionais com quem compartilhou os resultados da pesquisa, 

com o grande percentual (41%) de jovens que mencionou o desejo de ingressar no ensino 

superior. A autora associa o estranhamento aos conflitos eminentes estabelecidos entre a escola 

e os(as) jovens estudantes vistos como os “eternos retidos e defasados” (ARROYO, 2011 apud 

TEIXEIRA, 2019, p. 209). Segundo o mesmo estudo, 35% sinalizaram a 

continuidade/conclusão dos estudos, sem mencionar o Ensino Superior.  

Assim como Teixeira (2019), o nosso estudo também constatou, a partir das narrativas 

dos(as) jovens, que os seus projetos futuros envolvem a educação formal, seja a conclusão da 
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Educação Básica, cursos profissionalizantes ou até mesmo o desejo de realização de um curso 

superior, como foi mencionado por três entrevistados(as): Miguel, Maria Clara e Sonia.  

Percebemos, a partir das narrativas de todos os sujeitos da pesquisa, que o estudo é visto 

como algo bastante relevante para os projetos de futuro e possibilidade de um trabalho com 

maior remuneração e, por consequência, ascensão socioeconômica e expansão do consumo. 

Alguns trechos das narrativas dos(as) jovens traduzem essa percepção: “Eu queria mais estudo 

para ter uma condição de vida melhor. Pretendo terminar meus estudos para fazer um curso e 

investir no meu lado profissional. Sem estudo, hoje em dia, está complicado. Com estudo está 

difícil, imagina sem” (OSMAR, mônada 34); “Hoje eu estou vendo que o estudo é muito 

importante. O estudo é importante para crescer na vida (...)” (MIGUEL, mônada 43); “A 

faculdade é importante porque eu acho que, além de um sonho, é uma conquista a gente chegar 

até a faculdade. Eu acho que vai mudar muito a nossa vida porque hoje tudo tem que ter estudo. 

Se eu não tivesse parado, hoje eu poderia ter algo melhor” (MARIA CLARA, mônada 57). 

Assim, verificamos que “(...) apesar de vivenciarem processos de exclusão escolar, eles ainda 

percebem a escola como um valor social” (TEIXEIRA, 2019, p. 210).  

 As entrevistas também apontam uma relação direta entre a interrupção dos estudos e os 

percursos individuais dos(as) jovens da EJA, assumindo um processo de culpabilização por 

essas rupturas, como notamos nas palavras do Osmar (mônada 34): “Só uma coisa que eu 

mudaria na minha vida, o estudo. Eu queria ter me esforçado mais (...)”. Segundo Rummert 

(2008, p.16), há diversos estudos que evidenciam esse processo em relação aos itinerários de 

trabalhadores, identificado como “estratégia de culpabilização da vítima”. Tal processo 

difundido no imaginário social é bastante oportuno para a manutenção das estratégias de 

reprodução da lógica capitalista.     

Assim como Costa (2011) verificou em seu estudo que as trajetórias escolares 

interrompidas ou pendulares dos(as) estudantes da EJA não estão atreladas exclusivamente à 

dimensão econômica ou ao universo do trabalho, nós também verificamos, a partir das 

experiências narradas em nossa pesquisa, que há outras motivações.  

 

Eu saía por vários motivos: um quando eu fui preso, outro porque arrumei 

serviço à noite, outro porque a mulher engravidou (ela estava no final da 

gestação, a mãe dela ficou me enchendo o saco e tive que sair da escola e fui 

morar com a minha avó). Outro motivo foi porque a mulher não queria por 

ciúme (OSMAR). 
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 Além desses fatores elencados pelo Osmar, as narrativas das duas jovens mulheres 

entrevistadas (Maria Clara e Sonia) revelam que a gravidez não planejada na adolescência foi 

o principal motivo para a interrupção dos estudos. “Eu adorava estudar! Gostava muito! Porém, 

devido eu ter engravidado, eu tive que parar” (MARIA CLARA, mônada 54). “Eu parei de 

estudar por volta dos 15 anos quando engravidei” (SONIA, mônada 68). 

 Através das mônadas 18 e 68 percebemos que os(as) entrevistados(as) sinalizam para as 

dificuldades do acesso à escola de EJA devido à oferta insuficiente de unidades para atender 

demandas locais aliada às deficiências na mobilidade por meio do transporte coletivo, como 

podemos observar nos seguintes trechos: “No começo eu não queria estudar no Marly Cid, mas 

não tinha muitas opções” (PAULO); “Eu sempre quis [voltar a estudar], mas ficava com medo 

pela falta de ônibus, pois não tem ônibus aqui até tarde” (SONIA).  Ventura (2017) destaca que 

esse descompasso entre oferta e demanda e a centralização da EJA em polos impede o acesso 

de muitos estudantes.  

 Um aspecto bastante relevante que pode ser destacado das narrativas dos sujeitos 

entrevistados é a não correspondência das suas trajetórias de vida a um modelo de juventude 

ou às imagens pré-definidas e difundidas em nosso cotidiano, como destaca Dayrell (2003). 

Primeiramente, trata-se de jovens que tiveram que lidar, desde muito cedo, com experiências 

vinculadas a uma representação socialmente construída em torno do mundo adulto. 

Experiências da paternidade ou maternidade, do casamento, da constituição familiar, do 

trabalho e do sustento do lar.  A condição de transitoriedade, uma das imagens mais recorrentes, 

é colocada em questão a partir dessas experiências construídas no presente. Apesar dos projetos 

de vida vinculados a uma melhor condição socieoeconômica, eles e elas se construíram como 

jovens a partir do presente, das suas vivências cotidianas do ser jovem mãe, do ser jovem pai, 

do ser jovem casado/casada e do ser jovem trabalhador/trabalhadora.  

 Uma outra imagem destaca por Dayrell (2003) e colocada em questão pelos sujeitos 

entrevistados é a visão da juventude como uma etapa marcada por crises e distanciamento 

familiar. Apesar dos conflitos familiares, principalmente no caso jovem entrevistado Osmar, a 

família sempre representou uma instituição central das relações sociais dos sujeitos.    

 Assim como Dayrell (2003) assinalou em sua pesquisa que as experiências familiares 

colocaram em questão a definição do “modelo de família nuclear” como padrão de estruturação, 

formada por pai, mãe e filhos(as), a nossa pesquisa também identificou que grande parte das 

experiências dos sujeitos entrevistados não contou com a presença da figura paterna, mas nem 

por isso suas famílias eram “desestruturadas”. A organização matrifocal mostrou-se muito forte 

nas narrativas dos(as) jovens entrevistados(as) e fundamental para o sustento físico e 
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socioemocional da família. “Mais do que a presença ou não do pai, o que parece definir o grau 

de estruturação familiar é a qualidade das relações que se estabelecem no núcleo doméstico e 

as redes sociais com as quais podem contar” (Dayrell, 2003, p.50).  

 Por fim, as narrativas dos(as) jovens também desafiam a visão romântica da juventude 

(Dayrell, 2003). As vivências narradas por eles(as) revelam uma realidade oposta a essa visão. 

Elas evidenciam privações em diferentes dimensões, com destaque para a econômica, 

traduzidas em grandes dificuldades de garantia da própria sobrevivência.  

Portanto, a partir das narrativas, percebemos que as maneiras como esses(as) jovens 

vivenciam a juventude não correspondem a um modelo específico ou padronizado de “ser 

jovem”, mas indicam caminhos socialmente construídos e baseados em seus contextos e 

experiências cotidianas.   

   

 

4.3.2 – As relações dos(as) jovens com o consumo na sociedade de consumidores 

 

 É interessante observar o imperialismo do consumo exercido pelas grandes corporações 

empresariais que integram o marketing midiático ao universo cultural de crianças e jovens. Na 

narrativa do Paulo (mônada 12), notamos o desejo por produtos do grande circuito 

mercadológico, como o vídeo game e a pista de carrinhos da Hot Wheels (famosa marca de 

carros de brinquedo americana). Costa M. (2009d, p.26), ao analisar uma situação semelhante, 

expõe a sua “indignação em face da tirania do império do consumo que coloniza os desejos e 

as fantasias das crianças por este mundo afora”. As grandes empresas associadas à mídia 

formam uma rede quase intransponível, aguçando desejos e mobilizando o consumismo desde 

a infância.  

 Somos educados desde criança a agir conforme os ditames pedagógicos engendrados 

pela cultura consumista na sociedade de consumidores. Um dos desdobramentos dessa 

pedagogia consumista, destacado por Costa M. (2009b), é a idealização e a busca ininterrupta 

de novos projetos de vida e de novas vivências.  

 

Aprendemos a renascer: novas carreiras, novas identidades, novos afetos; e a 

recomeçar incansavelmente. De fato, a vida na sociedade de consumidores 

pouco tem a ver com aquisição e posse. O que distingue, sobretudo, é a 

indispensável condição de ‘estar em movimento’. Somos inapelavelmente 

incitados a prosseguir; permanentemente pressionados a querer mais, ser mais, 

experimentar mais. (COSTA M., 2009b, p.36).  
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 Paulo, que desempenhou diversas funções em oficina mecânica, foi vendedor de balas 

e atualmente trabalha na construção civil, está “em busca da adrenalina”. Ele deseja “uma coisa 

nova, diferente, uma coisa que seja mais emocionante (...)” (PAULO, mônada 13). Percebe-se 

assim, a habilidade em reprojetar a vida, condizente com os postulados da cultura consumista 

da sociedade de consumidores.  

 

A cultura consumista é marcada por uma pressão constante para que sejamos 

alguém mais. Os mercados de consumo se concentram na desvalorização 

imediata de suas antigas ofertas, a fim de limpar a área da demanda pública 

para que novas ofertas a preencham. Engendram a insatisfação com a 

identidade adquirida e o conjunto de necessidades pelo qual se define essa 

identidade. Mudar de identidade, descartar o passado e procurar novos 

começos, lutando para renascer – tudo isso é estimulado por essa cultura com 

um dever disfarçado de privilégio. (BAUMAN, 2008, p.128).  

 

 A pressão exercida pela cultura consumista para a constante renovação dos nossos 

anseios e planos de vida é um traço marcante, presente também nas demais narrativas que 

integram essa pesquisa. Na narrativa do Osmar, nota-se a pretensão por uma qualificação maior 

que possibilite a conquista de um trabalho com maior remuneração para o gozo de uma melhor 

qualidade de vida. O Miguel, insatisfeito com a sua colocação no mercado de trabalho, aspira 

concluir a educação básica para trabalhar na área administrativa. A Maria Clara vislumbra a 

possibilidade de cursar a faculdade de enfermagem para conseguir um emprego e também 

melhorar de vida. Por fim, a Sonia deseja cursar medicina veterinária. São sonhos e desejos que 

representam a superação de vidas marcadas por privações econômicas, afetivas e do direito à 

educação. Romper com esse passado significa conquistar uma posição socioeconômica melhor 

a partir de projetos e caminhos que se redefinem conforme o jogo da vida é atravessado pela 

cultura consumista.  

 Outra questão levantada em relação à sociedade contemporânea de consumidores é a 

transformação dos sujeitos em “objetos de consumo”, condição atrelada aos apelos sobre os 

corpos, englobando uma grande preocupação com a imagem e ressignificando-os segundo a 

lógica da sociedade do espetáculo da modernidade líquida. Essa preocupação com a imagem 

corporal foi bastante enfatizada na narrativa da Sonia. 

 

Eu também sou muito vaidosa. Adoro sempre fazer meu cabelo. Se eu puder, 

toda semana eu faço a minha unha com a minha irmã que é manicure. Eu gosto 

de ser vaidosa. Na questão relacionada ao corpo eu sou muito enjoada. Eu fico 

com medo de engordar e ficar com o corpo feio. Também tenho preocupação 
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em não ficar com espinha no rosto. Eu sou muito enjoada com essas coisas. A 

aparência é muito importante pra mim. (SONIA, mônada 67).  

 

Momo e Camozzato (2009) destacam que, na atualidade, são grandes os investimentos 

direcionados ao corpo, envolvendo sua transformação, diferenciação e adequação às novas 

tendências criadas pela sociedade de consumidores. Isso se evidencia nas inúmeras formas de 

intervenção na estética corporal por meio de cirurgias, moda ou acessórios. Os cuidados com o 

corpo, com a beleza e com a aparência, nesse mundo das visibilidades, revelam uma 

preocupação dos sujeitos com a dimensão corporal. “Isso evidencia a generalização do corpo 

como o lugar privilegiado do ‘cuidado de si’, pois em nosso tempo o corpo é fundamental e 

serve como um novo marcador social” (MOMO e CAMOZZATO, 2009, p.39).  

A preocupação com a imagem como forma de ser apreciado e consumido por nós 

mesmos e pelos outros é um aspecto bastante fomentado pela sociedade de consumidores. “Eu 

gosto de comprar muita roupa! Perfume, então! Nossa, nem se fala! Bijuteria, coisa mais linda! 

Coisa mais linda que fica! Gosto muito de relógio, anel, cordão! Você via como eu ia para a 

escola, professor” (PAULO, mônada 15). Esse trecho da narrativa do Paulo ilustra que “colocar 

a si mesmo como uma imagem a ser apresentada, apreciada e, assim, consumida pelos demais 

é algo que traduz e sinaliza uma série de transformações que nosso tempo vem operando” 

(CAMOZZATO, 2009, p.44). Percebe-se que o consumo não se restringe à aquisição de 

objetos, mas também abrange o consumo de nós mesmos por meio de uma produção para 

visibilidade na sociedade do espetáculo.  

Notou-se também, a partir da narrativa do Paulo, a dificuldade de reconhecimento da 

sua identidade fora do circuito da transformação da imagem conforme os apelos da sociedade 

de consumidores.  

 

Toda semana eu tinha que ir ao barbeiro fazer a barba, cortar o cabelo e fazer 

sobrancelha. Depois eu voltava para casa, tomava um banho, me arrumava e 

ficava diferente. Eu me sentia bem assim. Não é para impressionar os outros 

e sim porque eu me sinto bem. Eu me sinto muito preso se eu não cortar o 

cabelo. Me sinto muito preso se eu não me transformar. Eu me sinto preso 

porque eu acho que não sou eu. (PAULO, mônada 17).  

 

A aceitação do seu “eu” está condicionada aos preceitos estabelecidos por uma 

sociedade que condiciona o reconhecimento dos sujeitos a partir da transformação em 

mercadorias. “Na sociedade de consumidores, ninguém pode se tornar sujeito sem primeiro 

virar mercadoria, e ninguém pode manter segura sua subjetividade sem reanimar, ressuscitar e 
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recarregar de maneira perpétua as capacidades esperadas e exigidas de uma mercadoria 

vendável” (BAUMAN, 2008, p.20).  

Apesar de reconhecermos a importância do sistema hegemônico na produção e incitação 

de desejos e consumo, não consideramos que os sujeitos integram essa sociedade de 

consumidores de forma irrefletida. Essa cultura não se mantém apenas a partir da influência dos 

setores produtivos do mercado e de sua rede de colaboradores, mas também pela vontade 

consciente dos sujeitos de serem aceitos, reconhecidos e valorizados por essa sociedade. A ideia 

do consumo como um ato irracional é fortemente criticada por Canclini (1997), que define o 

consumo como um conjunto de processos socioculturais de apropriação e usos dos produtos. 

Nessa perspectiva, as práticas de consumo vão além de “simples exercícios de gostos, caprichos 

e compras irrefletidas (...)” (CANCLINI, 1997, p.53).  

Nesse sentido, a partir das narrativas dos(as) jovens entrevistados(as), percebemos que, 

apesar de suas práticas e vivências estarem imersas na cultura consumista da sociedade de 

consumidores, elas não se realizam de forma irracional; ao contrário, integram aspectos 

conscientes/reflexivos inerentes aos seus contextos socioculturais, como podemos perceber no 

seguinte trecho: “Algumas vezes a gente gasta muito. A gente vai para a rua com cartão e 

deveria comprar só uma coisa, mas aí vai comprando outras e quando chega a fatura a gente 

tem até que parcelar em 10 vezes. Às vezes eu gasto com coisas desnecessárias (...)” (SONIA, 

mônada 66).  

A esse respeito, destacamos o pensamento de Aguiar e Nascimento (2018, p.25). Para 

estes autores, “(...) o consumo também é um modo de identificação, reconhecimento, afirmação 

e comunicação, logo, seria ingenuidade considerar os consumidores apenas como vítimas dessa 

sociedade ou pessoas manipuladas por esse sistema (...)”. 

 

 

4.3.3 – A temática do consumo na escola 

  

 Dentre as questões mobilizadoras da pesquisa estava a que procurava saber se a escola, 

na perspectiva dos sujeitos da pesquisa, abordou a temática do consumo e de que forma ela foi 

desenvolvida. Verificou-se que a quase unanimidade dos sujeitos da pesquisa declarou não 

lembrar ou não perceber a presença desta temática na escola.    

 Dos cinco sujeitos entrevistados, apenas Maria Clara sinalizou que o consumo foi 

trabalhado pelo professor pesquisador. Porém, ela não soube explicitar de que forma a questão 

foi desenvolvida. Essa não identificação da temática do consumo nas práticas curriculares da 
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escola por parte da maioria dos(as) entrevistados(as) pode estar atrelada ao recente retorno 

desses estudantes à escola e às dificuldades do ensino remoto vivenciadas por jovens da classe 

trabalhadora no contexto pandêmico.  

 Intentando enriquecer o escopo da pesquisa, analisamos os Referenciais Curriculares da 

EJA da rede municipal de ensino de Itaboraí elaborados em 2012 e percebemos a abordagem 

disciplinar da temática do consumo em um documento do Ensino Fundamental I e em três 

documentos do Ensino Fundamental II. Cada referencial está estruturado em: expectativas de 

aprendizagem, eixos temáticos e orientações metodológicas (ITABORAÍ, 2012).   

 No Ensino Fundamental I, o consumo aparece nos referenciais curriculares da disciplina 

“História/Geografia” e no fundamental II, consta nos referenciais das disciplinas de Educação 

Física, Geografia e História. O quadro 1 apresenta como esse tema está inserido nas 

expectativas de aprendizagem e eixos temáticos de tais referenciais. Nota-se, através das 

informações contidas nas expectativas de aprendizagem dos referenciais de 

“História/Geografia” do fundamental I e de Geografia do fundamental II, o consumo atrelado 

aos impactos ambientais. No referencial de Educação Física observa-se a associação 

consumo/doenças da imagem corporal e a valorização do consumo consciente.  

Mutz (2013) destaca a difusão, a partir do final do século XX, de enunciados discursivos 

pedagógicos do consumo consciente associado ao potencial de transformação social, 

econômico e ambiental contido nas práticas de consumo e a responsabilização do consumidor, 

resultando na sua culpabilização. “O assujeitamento dos consumidores se dá pela 

responsabilização. No interior do discurso do consumo consciente, um conjunto de verdades 

quase ‘proféticas’ atesta as catástrofes consequências pessoais, coletivas e planetárias dos 

modos inadequados de consumir” (MUTZ, 2013, p.164). Isso não intenciona alterações 

estruturantes na sociedade, mas representa uma estratégia do próprio sistema capitalista para a 

sua manutenção e reprodução.      

Além da análise dos referenciais curriculares, buscamos investigar também as práticas 

pedagógicas desenvolvidas no Ensino Fundamental II da EJA no decorrer do ano de 2020 na 

unidade de referência desse estudo, Escola Municipal Professora Marly Cid Almeida de Abreu, 

no sentido de verificar se houve a abordagem da temática do consumo. A restrição ao Ensino 

Fundamental II deve-se ao fato de os sujeitos entrevistados pertencerem exclusivamente a esse 

segmento.  

 Em decorrência da pandemia de Covid-19, as aulas presenciais na rede municipal de 

ensino de Itaboraí foram suspensas em março de 2020. Segundo Cunha Júnior (2020), a 

modalidade da EJA é uma das mais vulneráveis pela interrupção das atividades presenciais 
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devido ao perfil quase totalitário de estudantes da classe trabalhadora com histórico de exclusão 

social e marcados pela negação de direitos, como o acesso e permanência nos ambientes 

escolares.  

 

Quadro 1 – A temática do consumo nos Referenciais Curriculares da EJA da rede municipal de ensino de 

Itaboraí 

Referenciais Expectativas de aprendizagem Eixos temáticos 

História/Geografia 

Fundamental I 

Refletir de forma crítica sobre a relação de 

consumo e suas consequências para a 

biodiversidade. 

Meios de Comunicação, 

Consumo e Globalização. 

Educação Física 

Fundamental II 

Identificar os distúrbios causados pelas diversas 

doenças da imagem corporal (vigorexia, 

suplementos, anabolizantes, bulimia, anorexia) 

que estão relacionadas com moda e consumo. 

Doenças da imagem corporal 

Identificar as doenças relacionadas ao trabalho e 

ao consumo exacerbado; 

Visão crítica e consciência do Trabalho e do 

Consumo;  

Valorizar a prática de atividades físicas e o 

consumo de produtos de maneira consciente. 

Trabalho e consumo 

Geografia 

Fundamental II 

Compreender as características da sociedade de 

consumo no mundo globalizado. 
Capitalismo e Globalização 

Identificar os problemas decorrentes do lixo e 

relacionar suas causas e consequências (consumo 

excessivo, falta de infraestrutura, descarte 

inapropriado, poluição ambiental, problemas de 

saúde) além de possíveis soluções. 

Questões ambientais globais 

História 

Fundamental II 

- Trabalho e Consumo 

- 
Trabalho, consumo e cidadania 

no Brasil republicano 

Fonte: ITABORAÍ. Referenciais curriculares da Educação de Jovens e Adultos da rede municipal de ensino de 

Itaboraí. SEMEC, [2012].   

 

   

Para dar prosseguimento ao ano letivo, a rede municipal de ensino de Itaboraí criou uma 

plataforma digital denominada de “Digita”, na qual os(as) docentes inseriam atividades 

pedagógicas para o acesso dos(as) estudantes. Porém, não foi realizado nenhum estudo prévio 

ou levantamento da viabilidade socioeconômica para a realização do ensino remoto, fato que 

culminou na baixa efetividade de tal modelo, ancorado em uma plataforma digital, como 

verificado com o alunado da unidade de ensino privilegiada nessa pesquisa. Em consonância 

com a pesquisa realizada por Cunha Júnior et al. (2020, p. 15), o nosso trabalho também 
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evidenciou que, “além de ‘abrupto’, o ensino remoto vem desconsiderar todas as 

especificidades e demandas da EJA, bem como de seus sujeitos (...)”.  

 O contexto socioeconômico dos(as) alunos(as) da classe trabalhadora aliado à falta de 

estrutura para dar suporte aos(às) estudantes, corroboraram para a baixa frequência do acesso à 

plataforma.  

 A partir da análise das atividades inseridas na plataforma, constatou-se que as 

disciplinas Geografia e Língua Portuguesa foram as únicas que abordaram a temática do 

consumo via plataforma Digita no primeiro semestre letivo da EJA do ano de 2020, 

considerando apenas a unidade escolar privilegiada neste trabalho (Anexos A, B e C). Porém, 

inicialmente a plataforma não oferecia nenhuma forma de registro dos(as) estudantes que 

estavam tendo acesso à mesma e nem as devolutivas das atividades. A constatação do baixo 

número de estudantes com acesso à plataforma só foi feita posteriormente a partir de um 

levantamento realizado, via telefone, pela unidade escolar. A Escola Municipal Professora 

Marly Cid Almeida de Abreu, ao constatar as dificuldades ocorridas no acesso à plataforma, 

passou a disponibilizar, no segundo semestre de 2020, atividades impressas para os(as) 

alunos(as).  

 Sendo assim, a maior parte dos(as) entrevistados(as) não conseguiu identificar a 

abordagem da temática do consumo, fato associado aos problemas anteriormente citados, como 

podemos perceber nas narrativas do Paulo (Mônada 19): “Se o tema do consumo foi trabalhado 

na escola eu não lembro. Eu não tive acesso à plataforma durante o ensino remoto (...)” e da 

Sonia (Mônada 69): “No ano passado [2020] eu só tive acesso à plataforma da prefeitura uma 

vez. Eu não consegui entrar porque estava sem internet. Lá em casa estava sem Wi Fi. A internet 

do telefone quase não pega direito”.  

 Portanto, o contexto pandêmico e a interrupção das aulas presenciais representaram 

grandes desafios ao processo de ensino aprendizagem no ano letivo de 2020, agravando a 

situação de exclusão social, sobretudo em relação aos(às) estudantes da EJA. Diante do exposto, 

a investigação curricular a partir das perspectivas dos(as) alunos(as) sofreu graves limitações. 

Acrescenta-se também que a maioria dos(as) jovens entrevistados(as) somente retornou aos 

estudos no início do ano de 2020, ou seja, seu vínculo é bastante recente com a unidade de 

ensino.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O desenvolvimento desta pesquisa, que buscou investigar a percepção dos(as) jovens da 

EJA sobre o consumo e os atravessamentos e mediações realizadas pela escola em relação a 

esta temática, representou grandes desafios. O primeiro decorreu dos escassos estudos 

desenvolvidos nessa direção, e o segundo grande desafio foi a realização da investigação com 

estudantes no contexto da pandemia da Covid-19.  

 Os sujeitos entrevistados nessa pesquisa pertencem à classe trabalhadora. São jovens 

que sofreram, ao longo das suas trajetórias de vida, privações em diversas dimensões: 

econômica, afetiva, escolar, dentre outras. Apesar desses sujeitos estarem em patamares 

diferenciados em relação às classes dominantes e até mesmo internamente em relação às classes 

populares, estão inseridos na lógica de desenvolvimento do sistema capitalista, que tem como 

um dos seus elementos centrais o consumo. 

Independente das condições socioeconômicas ou classe social, todos e todas integram, 

mesmo que desigualmente, a sociedade líquido-moderna de consumidores (BAUMAN, 2008) 

e são instigados(as) a retroalimentar o sistema via consumo. “Nenhum consumidor pode ser 

desperdiçado e é preciso haver produtos para todos os perfis aquisitivos” (COSTA, 2012, p. 

267). É nesse sentido que nessa sociedade há um amplo mercado destinado a suprir a demanda 

das classes populares com bens de consumo com valores diferenciados. “Bijuteria, coisa mais 

linda!” (Paulo, mônada 15). 

Esta sociedade de consumidores seduz os seus integrantes acionando desejos insaciáveis 

e prometendo felicidade. Nesse sentido, Bauman (2008, p.60) nos diz que: 

 

O valor mais característico da sociedade de consumidores, na verdade seu 

valor supremo, em relação ao qual todos os outros são instados a justificar seu 

mérito, é uma vida feliz. A sociedade de consumidores talvez seja a única na 

história humana a prometer felicidade na vida terrena, aqui e agora e a cada 

‘agora’ sucessivo. Em suma, uma felicidade instantânea e perpétua. 

   

Essa característica da sociedade de consumidores é demonstrada na narrativa do Osmar 

(mônada 35), que vincula os seus sonhos e felicidade ao dinheiro para a aquisição de bens de 

consumo, como podemos perceber em sua fala: “Meu sonho é ter uma BMW, envolve dinheiro. 

Tudo envolve dinheiro! A felicidade está associada ao dinheiro!”. Essa narrativa também 

evidencia a noção material e objetiva do consumo fortemente associada à circulação do dinheiro 

e à aquisição de bens que é inerente à lógica de funcionamento e reprodução do sistema 
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dominante. Tal noção também impera nas demais narrativas. “A efemeridade daquilo que é 

consumido passou a ser tal que tornou dizível ‘consumir é gastar dinheiro’(...)” (HENNIGEN, 

WALTER e PAIM, 2017, p. 717). 

É relevante ressaltar que as narrativas dos(as) estudantes entrevistados(as) revelam o 

desejo por melhorias socioeconômicas intrinsicamente associadas ao ato de expansão do 

consumo. “Melhorar de vida”, na concepção deles/delas, significa ter uma renda maior que 

proporcione condições mais amplas de acesso aos bens de consumo. Tal fato é condizente com 

os ditames da sociedade de consumidores, que tem o consumismo como elemento propulsor e 

operativo da sociedade (BAUMAM, 2008). Nesse sentido, “para lograr mobilidade e êxito 

social, que atualmente parece traduzir-se em maior visibilidade individual e maior usufruto de 

produtos e serviços, é demandado ao jovem – e a todos nós – que aumente sua potência para 

produzir e intensifique seu ritmo de consumo (...)”(HENNIGEN, WALTER e PAIM, 2017, p. 

721). 

 Quanto aos aspectos singulares do público da EJA, percebemos que os sujeitos jovens 

entrevistados dessa modalidade apresentam perfis diferentes dos alunos e alunas do ensino 

regular. Além da grande distorção idade/série comum à maioria dos/das estudantes dessa 

modalidade de ensino, esses sujeitos estão inseridos no mundo do trabalho, seja de modo formal 

ou informal, com baixas remunerações. Acrescenta-se também que os/as jovens 

entrevistados(as) são casados(as) e a maioria tem filhos(as). Essas peculiaridades acabam 

interferindo em suas demandas e práticas de consumo, que estão muito atreladas a esses 

contextos de “sustento” familiar. Trata-se de vivências que a grande maioria dos(as) alunos(as) 

do ensino regular ainda não experimentou.  

 É importante assinalar que pesquisas realizadas com estudantes jovens do ensino regular 

- como as apresentadas por Souza e Lima (2018) e Borba, Santos e Lima (2021) - destacam 

que, apesar desses sujeitos estarem imersos na sociedade de consumidores e compartilharem, 

em grande parte, dos seus preceitos, os/as jovens também produzem movimentos reflexivos e 

questionamentos sobre as causas e consequências deste modelo de sociedade. Os/as jovens 

investigados/as nessas pesquisas apontaram a contribuição de práticas pedagógicas realizadas 

por professores(as) associadas à temática do consumo.  

Ainda que os(as) jovens da nossa pesquisa não tenham sinalizado questionamentos em 

relação ao modus operandi do sistema capitalista, o consumismo e as consequências deste 

modelo societário, eles(as) deixaram evidente que suas práticas de consumo não são realizadas 

de forma mecânica. Ao contrário, há reflexões e estas são realizadas, por exemplo, sobre a 

relação entre poder aquisitivo e consumo, em medidas para poupar e frear o consumo e sobre a 
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importância de um bem na promoção do sustento familiar. Estas considerações, atreladas aos 

seus contextos socioculturais, podem ser verificadas nos seguintes trechos: “Quando eu vou 

comprar roupa, eu vou de acordo com o meu bolso, eu vou freando por causa do meu bolso, 

senão ele chora depois” (PAULO, mônada 15); “(...) Sempre quis ter [uma moto] porque 

quando eu ficava desempregado o que me salvava era a moto para fazer entrega, colocava no 

moto taxi. Então, isso gerava um sustento para mim” (OSMAR, mônada 29); “(...) Eu dou o 

dinheiro todo para ela [esposa] guardar para eu não gastar. Ela que é a financeira aqui de casa. 

Eu tenho um cuidado em relação a essa questão de estar comprando para o meu nome não ir 

para o SPC. Eu não gosto de dívidas” (MIGUEL, mônada 46).     

Quanto à mediação realizada pela escola, apenas uma aluna entrevistada mencionou que 

o professor pesquisador trabalhou com o tema do consumo, mas não soube explicitar maiores 

detalhes sobre como essa temática foi desenvolvida. No entanto, este tema está contido nos 

referenciais curriculares da EJA da rede municipal de ensino de Itaboraí. Além disso, 

identificamos atividades de duas disciplinas (Geografia e Língua Portuguesa) que abordaram a 

temática do consumo na plataforma digital do município e foram direcionadas aos alunos e 

alunas da escola investigada.  Como mencionado anteriormente, a não identificação do tema 

consumo nas práticas pedagógicas da escola pela grande maioria dos/das entrevistados(as) pode 

estar associada ao retorno recente desses/dessas jovens à escola, à interrupção das aulas 

presenciais e às dificuldades do ensino remoto no contexto da pandemia da Covid-19. 

Essa questão também pode estar associada ao processo de desmonte e de 

desqualificação da EJA apontado por Rummert (2019). Os investimentos governamentais 

direcionados a esta modalidade estão longe de uma isonomia com os destinados à educação 

regular. Segundo a mesma autora, a pressão social de defesa e apoio da modalidade ainda é 

bastante incipiente, o que fragiliza a sua sustentação como política pública. Esse cenário é 

concretizado a partir uma série de fatores, tais como: a redução de turmas e da oferta de vagas; 

centralização da modalidade em escolas que funcionam como polos, o que dificulta o acesso de 

muitos estudantes; currículos caracterizados pela aceleração e ênfase na certificação precária; 

rotatividade de docentes, dentre outros (RUMMERT, 2019; VENTURA, 2017). De acordo com 

Rummert (2019, p.389), tais problemas são inerentes à lógica dominante que “considera 

desnecessário ou pouco estratégico assegurar a milhões de jovens e adultos o direito objetivo e 

subjetivo à educação plena, à formação integral”.    

Mesmo diante de todos os problemas estruturais atrelados à lógica dominante em 

relação à EJA, acreditamos e defendemos esta modalidade como um direito e como forma de 

emancipação do sujeito. A partir das narrativas das histórias de vida dos/das jovens 
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entrevistados(as) da EJA, percebemos o quanto esses sujeitos possuem trajetórias de superação 

e de resistência. Suas experiências são bastante potentes e devem ser integradas ao processo 

educativo. Esse é um passo possível e necessário para iniciarmos um processo de subversão 

dessa lógica dominante e viabilizar a formação integral desses sujeitos.    

  Apesar das diferenças assinaladas entre os sujeitos e os contextos do ensino regular e 

da EJA, verificamos na nossa pesquisa uma preocupação com o aspecto visual associado ao 

consumo que também é bastante recorrente entre os(as) jovens do ensino regular, como destaca 

Costa (2012, p. 268):  

 

Seduzidos pelo espetáculo visual produzido pelas redes globalizantes de 

mercantilização para atrair consumidores, crianças e jovens são presas fáceis 

da imensa teia palpitante de imagens, de ofertas convocativas que fascinam, 

interpelam, enredam os eus num jogo inebriante de desejo e prazer e, por fim, 

subjetivam, regulam e governam.  

 

 

 Essa preocupação com a visibilidade e com a exposição está associada ao processo de 

comodificação, ou transformação em mercadoria, destacado por Bauman (2008). Segundo 

Costa (2012), essa questão repercute intensamente sobre os sujeitos estudantes, sendo o 

ambiente da escola um dos espaços privilegiados de visibilização e de transformação dos 

sujeitos em mercadorias. Essa questão é bastante latente na narrativa do Paulo, especialmente 

nas mônadas 15, 16 e 17, nas quais ele fala sobre as transformações que faz em relação à sua 

imagem, que reverbera também em sua identidade. “O que interessa é ser admirado, amado, 

desejado, copiado, como uma mercadoria. Para isso, vale a pena todos os investimentos, e não 

apenas sobre os corpos, já que a performance das identidades compõe-se na conjunção de corpo, 

alma e conduta” (COSTA, 2012, p. 268). 

 Freire (2006) alerta-nos que estamos imersos em um mundo onde a ética do mercado e 

do neoliberalismo globalizante, se sobrepõe à ética humana. A lógica mercadológica do 

sistema, associada à sociedade de consumidores, nos “desumaniza” e nos transforma em 

mercadorias.  Apesar de todos os condicionamentos produzidos por esse sistema perverso que 

tenta usurpar a nossa essência humana e dificultar a contraposição, acreditamos que, a partir da 

problematização de temáticas como o consumo, especialmente em espaços escolares de classes 

populares, possamos construir caminhos que corroborem para o questionamento e a 

transformação político-social e ambiental do nosso espaço de vivência, quiçá do mundo.  
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APÊNDICE A – Questionário 

 

Questionário 

 

Caro(a) aluno(a), 

 

Este questionário visa diagnosticar a predisposição e seleção de estudantes da Educação de 

Jovens e Adultos da Escola Municipal Professora Marly Cid Almeida de Abreu para participar 

da pesquisa intitulada “Juventude e consumo: narrativas de jovens da EJA” do mestrando do 

Programa de Pós-Graduação em Educação da UFF, Peter da Silva Rosa, orientado pela 

professora Maria Jacqueline Girão Soares de Lima. A pesquisa objetiva investigar a relação de 

jovens da EJA com o consumo e as mediações realizadas pela escola.  

Muito obrigado(a) pela sua participação! 

Peter da Silva Rosa e Maria Jacqueline Girão Soares de Lima. 

 

1 – Qual é o seu nome completo? 

___________________________________________________________________________ 

 

2 – Em qual fase da EJA você está estudando? 

 

      Fase I (1º ano)                                    

      Fase II (2º ano)                                   

      Fase III (3º ano)                                 

      Fase IV (4º ano)                                 

      Fase V (5º ano) 

      Fase VI (6º ano)  

      Fase VII (7º ano) 

      Fase VIII (8º ano) 

      Fase IX (9º ano) 

 

3 – Qual é a sua idade? 

___________________________________________________________________________ 

 

4 - Você se considera jovem? 

 

      Sim. 

      Não. 
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5 - Em qual bairro você mora? 

___________________________________________________________________________ 

 

6 - Qual é o seu estado civil? 

 

      Solteiro(a) 

      Casado(a)/Mora com um companheiro(a) 

      Divorciado(a) 

      Viúvo(a) 

      Outro 

 

7 - Você tem filhos(as)? 

 

      Sim. 

      Não. 

 

8 - Quantos filhos(as) você tem? 

 

      0 

      1 

      2 

      3 

      4 

      5 

      6 

      7 

      8 

      9 

      10 

      Mais de 10 

 

9 - Com quem você mora? 

 

      Sozinho(a) 
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      Pai 

      Mãe 

      Pai e Mãe 

      Irmão(s) / irmã(s) 

      Filho(s) / filha(s) 

      Esposo(a) / companheiro(a) 

      Outros 

 

10 - Você ficou quanto tempo fora da escola (sem estudar)? 

 

      Nunca parei de estudar 

      6 meses 

      1 ano 

      1 ano e 6 meses 

      2 anos 

      2 anos e 6 meses 

      3 anos 

      3 anos e 6 meses 

      4 anos 

      Mais de 4 anos 

 

11 - Você trabalha? 

 

      Sim. 

      Não. 

 

12 - Caso você tenha respondido "sim" na questão anterior, em qual atividade você trabalha? 

___________________________________________________________________________ 

 

13 - Qual é o seu sonho de consumo? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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14 - Você estaria disposto em participar da pesquisa "Juventude e consumo: narrativas de jovens 

da EJA" do mestrando Peter da Silva Rosa? 

 

      Sim. 

      Não. 
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APÊNDICE B – Roteiro das entrevistas semiestruturadas 

 

Apresentação inicial 

 

Olá, nome do(a) entrevistado(a)! Tudo bem contigo? Como combinamos anteriormente 

via WhatsApp faremos uma entrevista via vídeo chamada do WhatsApp para minha pesquisa de 

mestrado. 

Inicialmente, farei uma breve apresentação. Eu sou o Peter da Silva Rosa, mestrando do 

Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal Fluminense e professor da 

rede estadual do Rio de Janeiro e da rede municipal de Itaboraí. Minha pesquisa, intitulada 

“Juventudes, consumo e educação escolar: narrativas de estudantes da EJA”, tem por objetivo 

compreender a relação de jovens da EJA com o consumo e as mediações realizadas pela escola. 

Utilizarei dispositivo de gravação de áudio para facilitar o processo de transcrição da 

entrevista. Tudo bem para você a gravação do áudio? Em alguns momentos farei anotações e 

por isso pode ser que não olhe para você o tempo todo, mas prestarei atenção em tudo que você 

estiver falando. 

Ressalto que sua participação é voluntária. Caso você se sinta desconfortável em 

responder alguma pergunta, você tem a liberdade de não responder ou interromper a entrevista 

em qualquer momento, sem nenhum prejuízo. 

Está assegurada a garantia do sigilo. Seus dados serão manuseados somente por mim e 

seu nome não será revelado em nenhum momento.  

Posteriormente, enviarei para você tudo o que for transcrito da entrevista. Caso discorde 

de alguma coisa, poderá me falar. 

 

Questões 

 

 Nome do(a) entrevistado(a), inicialmente gostaria que você se apresentasse e falasse um 

pouquinho sobre você (idade, estado civil, identificação étnico-racial, se trabalha ou 

não, em que trabalha, dentre outras coisas que você quiser falar). Pode ser? 

 Você poderia contar sobre sua história de vida, desde a infância até a juventude, e tentar 

relacioná-la à questão do consumo? 

 Você poderia falar sobre suas práticas de consumo? O que você costuma consumir?  

 Você tem alguma crítica ou questionamento em relação ao consumo?  
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 O contexto da pandemia da Covid-19 provocou algum impacto na sua renda ou nos seus 

hábitos de consumo? 

 Gostaria que você comentasse sobre sua vida escolar. Pode ser? 

 A temática do consumo já foi trabalhada pela escola, ou seja, algum professor ou projeto 

da escola já abordou ou desenvolveu esta temática? 

 Quais são seus projetos de vida associados ou não ao consumo?  
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APÊNDICE C – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Universidade Federal Fluminense 
Programa de Pós-Graduação em Educação 
Linha de Pesquisa: Ciência, Cultura e Educação (CCE) 
Pesquisa intitulada “Juventudes, consumo e educação escolar: narrativas de 
estudantes da EJA” 
Mestrando/Pesquisador: Peter da Silva Rosa 
Orientadora: Maria Jacqueline Girão Soares de Lima 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Prezado(a) aluno(a), 

 Você está sendo convidado(a) a participar da pesquisa “Juventudes, consumo 

e educação escolar: narrativas de estudantes da EJA” que tem por objetivo 

compreender a relação de jovens da EJA com o consumo e as mediações realizadas 

pela escola.  

 Essa pesquisa será realizada com jovens estudantes da EJA da Escola 

Municipal Professora Marly Cid Almeida de Abreu. 

 Sua participação no estudo consistirá em responder algumas questões e relatar 

sua história de vida relacionada à temática do consumo por meio de entrevista 

realizada pelo aplicativo WhatsApp e com registro de áudio. A entrevista terá uma 

duração aproximada de 40 minutos. 

 Os riscos com essa pesquisa são mínimos, sendo que você pode se sentir 

desconfortável em responder alguma pergunta, mas você tem a liberdade de não 

responder ou interromper a entrevista em qualquer momento, sem nenhum prejuízo 

para seu atendimento.  

 Você tem a liberdade de não participar da pesquisa ou retirar seu 

consentimento a qualquer momento, mesmo após o início da entrevista, sem qualquer 

prejuízo.  

Está assegurada a garantia do sigilo. Seus dados serão manuseados somente 

pelo pesquisador e não será permitido o acesso a outras pessoas. Seu nome não será 

revelado em nenhum momento. Você não terá nenhuma despesa e não há 

compensação financeira relacionada à sua participação na pesquisa. 

 Caso tenha alguma dúvida sobre a pesquisa, você poderá entrar em contato 

com o pesquisador Peter da Silva Rosa, que estará disponível por meio do telefone 

(21) 97400-4172, das 8h às 20h, ou pelo e-mail profpeterrosa@gmail.com.  

 Sua participação é importante e voluntária e vai gerar informações que serão 

úteis para entendermos a relação dos sujeitos jovens da EJA com o consumo e as 

mediações realizada pela escola.  

mailto:profpeterrosa@gmail.com
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 Acredito ter sido suficientemente informado a respeito do que li sobre a 

pesquisa “Juventudes, consumo e educação escolar: narrativas de estudantes da 

EJA”. Discuti com o pesquisador Peter da Silva Rosa, responsável pela pesquisa, 

sobre a minha decisão em participar do estudo. Ficaram claros para mim os propósitos 

da pesquisa, os métodos, garantias de sigilo, de esclarecimentos permanentes e 

isenção de despesas. Concordo voluntariamente em participar desta pesquisa. 

 

Itaboraí, 14 de janeiro de 2021. 

 

 

Participante da pesquisa: 

 

_______________________________________________________________ 

 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Termo de Consentimento Livre 

e Esclarecido deste entrevistado(a) para a sua participação nesta pesquisa. 

 

 

_________________________________________ 

Peter da Silva Rosa 
(RG: 11797262-0 / IIFP) 
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ANEXO A – Exemplo de atividade de Geografia sobre a temática do consumo 
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ANEXO B – Exemplo 1 de atividade de Língua Portuguesa sobre a temática do consumo 
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ANEXO C – Exemplo 2 de atividade de Língua Portuguesa sobre a temática do consumo 
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