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RESUMO 

 

 
Contribuindo com o debate sobre as juventudes em comunidades do interior do país, 

esta pesquisa analisou a situação de jovens que mudaram de ambiente escolar e social para 
ingressarem no Ensino Médio. Como objeto de estudo enfocou-se um grupo de estudantes do 
distrito de Lavras Novas que, após a conclusão do Ensino Fundamental na escola local, 
passou a estudar na sede do município, em Ouro Preto. Buscando-se compreender como 
perceberam o processo de transição para o Ensino Médio em um espaço prioritariamente 
urbano e diversificado cultural e socialmente, esta pesquisa qualitativa privilegiou 
metodologicamente a realização de entrevistas reflexivas com oito moças e rapazes que 
atualmente estudam em diferentes escolas de Ouro Preto. O material produzido a partir dessa 
interlocução foi analisado por meio da elaboração de perfis de configuração nos quais as 
informações obtidas sobre cada jovem foram organizadas individualmente, através das 
seguintes categorias de análise: trajetória escolar, sociabilidade entre pares, sociabilidade com 
professores e constituição do sujeito. Esta pesquisa trouxe importantes contribuições para os 
estudos sobre juventude, entre elas a constatação de que a transição para o Ensino Médio, 
especialmente para jovens do interior brasileiro, é um momento complexo, no qual se amplia 
a rede de sociabilidade e surgem novos desafios e problemas. Deste jovem é exigido que saiba 
se situar em um novo espaço, lidar com estímulos e realidades até então desconhecidos, fazer 
novas amizades e se relacionar de forma diferente com seus pares e seus professores. É um 
momento delicado de transição que merece, portanto, maior atenção por parte das famílias, 
das escolas e dos gestores públicos. 

 
 

Palavras-chave: Juventude. Escola. Transição para o Ensino Médio. Trajetória escolar. 
Sociabilidade. Constituição do sujeito. 
  



 

 

ABSTRACT 
 
 
 

In order to contribute to the debate about youths in communities of inland towns in the 
country, this research analyzed young people’s situation as they changed school and social 
ambiance to enter high school. As an object of study, a group of students from the district of 
Lavras Novas was focused on. After they concluded middle school in the local institution, 
they began to study in the municipality seat – Ouro Preto, in the state of Minas Gerais. 
Seeking to understand how the students perceived the transition to high school in a mainly 
urban space and culturally and socially diverse, this qualitative research methodologically 
privileged conducting reflective interviews with eight girls and boys who are currently 
studying in different schools in Ouro Preto. The material produced from this interlocution was 
analyzed by means of the preparation of configuration profiles in which the information 
obtained about each youth was organized individually, through the following analysis 
categories: school life, peer sociability, sociability with teachers and constitution of subject. 
This research brings important contributions to the studies on youth, including the fact that 
the transition to high school, especially for Brazilian inland youths, is a complex moment in 
which sociability networks expand and new challenges and problems appear. This young 
person is required to know how to locate themselves in a new space, deal with stimuli and 
realities hitherto unknown, make new friends and interact differently with their peers and their 
teachers. It is a sensitive moment of transition that therefore deserves greater attention from 
families, schools and public managers. 

 
 
Key words: Youth. School. Transition to High School. School life. Sociability. Constitution 
of subject. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Na contemporaneidade, o termo juventude refere-se a uma categoria de análise 

sociocultural para a qual se destinam políticas públicas específicas, e é uma categoria formada 

por sujeitos de ambos os sexos, com diferentes origens étnico-raciais e de classe, mas que 

possuem determinadas características em comum. 

Tal período significa parte de um processo amplo de constituição de identidades, e que 

tem especificidades que marcam a vida de cada um. A juventude é composta por sujeitos 

sociais e a formação de suas identidades relaciona-se à maneira como constroem seu próprio 

modo de ser jovens (DAYRELL, 2003). As dimensões de diversidade e de múltiplas 

identidades estão contidas no termo juventude, isso porque, ainda que receba influências 

comuns, não há um jovem igual ao outro, uma vez que suas trajetórias são sempre particulares 

e influenciadas pelas camadas sociais às quais pertencem, por seu local de moradia e de 

trabalho, bem como por aspectos relacionados ao gênero e à etnia. A juventude dos 

trabalhadores, por exemplo, é bastante diferente daquela vivenciada pelos jovens das camadas 

médias que, por sua vez, difere-se dos jovens do campo ou dos jovens deficientes. 

Atualmente, no Brasil, existem mais de 50 milhões de jovens, de acordo com dados do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2013). No contexto desta pesquisa, a 

faixa de 15 a 29 anos de idade foi adotada como delimitadora da condição juvenil, embora 

observe-se que seus limites são flexíveis e que é possível iniciá-la e/ou concluí-la em outros 

momentos da vida. 

Coincidindo, muitas vezes, com o início dessa etapa, o ingresso no Ensino Médio é um 

evento importante e delicado para muitos jovens. No Brasil, os menores indicadores do Índice 

de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB)1 são relativos ao Ensino Médio (KLEIN, 

2003). Os jovens das camadas populares enfrentam uma série de dificuldades de acesso e de 

permanência na escola durante esse período, além de, geralmente, ingressarem apresentando 

distorção idade/ano em função de trajetórias escolares que contêm, em muitos casos, mais de 

uma reprovação.  

Atualmente, em todo o Brasil, existem milhares de sujeitos vivendo sua transição para 

o Ensino Médio, momento marcado por transformações na construção identitária, por maior 

                                                           
1 O IDEB, criado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) em 2007, 
é calculado com base em dados sobre aprovação escolar e médias de desempenho em avaliações educacionais 
elaboradas pelo próprio instituto. 
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autonomia pessoal e por uma nova relação com suas famílias, suas escolas, seus grupos de 

amigos e sua comunidade. A temática desta pesquisa de mestrado liga-se, portanto, a um 

fenômeno sociológico generalizado no país, aqui relacionado especificamente à transição para 

o Ensino Médio das juventudes interioranas brasileiras.  

Para analisar tal fenômeno, foi selecionado o caso dos jovens de Lavras Novas, distrito 

de Ouro Preto com traços interioranos e rurais. Possuindo pouco mais de 1.500 habitantes, o 

local tem aproximadamente 90% da população composta por negros. As observações 

realizadas e a análise dos documentos disponíveis sobre a comunidade permitiram verificar 

que parte significativa das famílias possui baixa escolaridade, muitas vezes não tendo chegado 

a cursar ou concluir o Ensino Médio, e que a quantidade de casos de analfabetismo, 

especialmente em relação à geração dos avós dos jovens pesquisados, é elevada. Isso significa 

que, ao ingressarem no Ensino Médio, parte desses jovens passou a ser a geração mais 

escolarizada entre seus familiares (PMOP, 2005).2 

Os jovens do distrito experimentam, geralmente, duas dinâmicas distintas relacionadas 

à sua formação escolar que repercutem em outros aspectos de suas vidas. Até o 9º ano do 

Ensino Fundamental, quase todos estudam na Escola Municipal de Lavras Novas, única no 

local. Mesmo sendo de fácil acesso em função do tamanho do distrito, a escola localiza-se em 

um de seus extremos. Funciona nos turnos da manhã e da tarde e possui cerca de 150 alunos 

matriculados. Sua estrutura física é pequena e possui biblioteca, sala de Informática, salão e 

refeitório (Apêndice I – Levantamento fotográfico). 

Para cursar o Ensino Médio e dar continuidade à escolarização básica, por volta dos 15 

anos de idade, tais sujeitos deslocam-se para Ouro Preto, sede do município, que é distante do 

distrito cerca de 20 quilômetros. A maioria desses jovens3, que estudaram juntos desde a 

infância, se divide pela primeira vez, por motivos diversos, em três instituições públicas: 

Escola Estadual de Ouro Preto (Polivalente), Escola Estadual Dom Pedro II (Dom Pedro) ou 

Instituto Federal Minas Gerais – Campus Ouro Preto (IFMG).4 Trata-se de um momento 

delicado de transição no qual estes sujeitos modificam suas rotinas, sua dinâmica de estudos, 

seu desempenho escolar, seus laços de sociabilidade, se apropriam de novas culturas e 

espaços e, consequentemente, alteram a forma como vivem sua condição juvenil.  

                                                           
2 Até o momento, não foram localizados dados demográficos e populacionais detalhados e atuais sobre o distrito. 
Os dados mais recentes encontrados são de 2005. 
3 Entre 2011 e 2014, dos 45 alunos que concluíram o 9º ano do Ensino Fundamental na Escola Municipal de 
Lavras Novas um não deu continuidade aos estudos e três desistiram logo após o ingresso no Ensino Médio. 
4 Apesar da opção dos alunos provenientes de Lavras Novas por uma das três escolas citadas, em Ouro Preto 
existem outras escolas, públicas e privadas, que oferecem o Ensino Médio. 
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O interesse por compreender o processo de transição para o Ensino Médio desses 

jovens surgiu a partir do meu contato com o grupo na escola local, entre 2010 e 2013, período 

no qual atuei como professora de História e como coordenadora de um projeto de educação 

patrimonial no distrito, o Lavras Novas: nosso patrimônio – motivo que me fez optar por, 

neste trecho, redigir o texto em 1ª pessoa. Percebendo que a expectativa de transição para o 

Ensino Médio começava a provocar angústia e alterações comportamentais ainda no final do 

Ensino Fundamental e que, após a transferência para as escolas da sede, esses alunos 

alteravam bruscamente a forma como viviam sua condição juvenil, interessei-me em 

compreender melhor esse fenômeno e, se possível, auxiliá-los a viver essa transição. 

A elaboração de novas identidades e estilos de vida em contextos como os vivenciados 

pelos jovens de Lavras Novas, que relacionam aspectos culturais globais com elementos da 

realidade local, torna complexas suas apreensões acerca do processo de escolarização, o que 

faz com que se mereça uma análise mais aprofundada desses sujeitos e de suas experiências. 

Ainda que, na pesquisa, não seja possível compreender a totalidade do fenômeno, ao conhecer 

melhor como esses jovens têm percebido seus processos de transição para o Ensino Médio, 

espera-se trazer uma soma de luz sobre esse processo, tão delicado e com múltiplas 

influências. 

A proposta deste trabalho é contribuir para a análise sobre um grupo juvenil composto 

por jovens de Lavras Novas em um momento de mudança de ambientes escolares e, em 

consequência disso, de inserção cotidiana em um espaço prioritariamente urbano e 

diversificado cultural e socialmente. Propôs-se, ainda, colaborar com os estudos sobre a 

juventude por meio da reflexão a respeito da condição dos jovens das regiões do interior do 

país, habitantes de espaços pouco populosos e com traços de uma origem rural. A partir da 

interlocução com esses jovens, a pesquisa se insere, portanto, em um debate muito mais 

amplo, que diz respeito à constituição da condição juvenil e à transição para o Ensino Médio 

em locais pouco privilegiados pelas pesquisas em Educação no Brasil (SPOSITO, 2009). 

No Brasil, ainda são escassos os estudos sobre a transição para o Ensino Médio que 

pressuponham deslocamento geográfico, como ocorre com os jovens do distrito de Lavras 

Novas. Além disso, as juventudes das regiões do interior do país têm sido menos estudadas do 

que as urbanas, especialmente se comparadas àquelas dos meios periféricos das grandes 

regiões metropolitanas, e às juventudes rurais, que passaram a receber maior atenção dos 

pesquisadores nas últimas décadas (CARRANO; DAYRELL, 2009; SPOSITO, 2009). Os 

jovens do interior do país vivem sua condição juvenil de forma específica se comparados 

àqueles inseridos nos centros urbanos ou em ambientes rurais, por isso, é importante que 
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sejam compreendidos no contexto de sua própria realidade. Em Ouro Preto, trata-se de um 

trabalho inédito, que contribuirá com pesquisas futuras sobre o tema, bem como com os 

estudos desenvolvidos no Núcleo de Estudos Sociedade, Família e Escola (NESFE/UFOP) e 

no Observatório da Educação dos Inconfidentes. 

Dessa forma, a principal questão-problema que move esta pesquisa e que será 

respondida a partir da interlocução com os sujeitos é: como os jovens do distrito de Lavras 

Novas, admitidos em escolas da sede, em Ouro Preto, percebem seus processos de transição 

para o Ensino Médio em um espaço prioritariamente urbano e diversificado cultural e 

socialmente? 

Para compreender melhor o objeto de estudo foram elaboradas quatro categorias de 

análise – trajetória escolar, sociabilidade entre pares, sociabilidade com professores e 

constituição do sujeito – que determinaram, por sua vez, a proposição dos seguintes objetivos 

específicos da pesquisa: analisar como esses sujeitos perceberam as variações em sua 

trajetória escolar após a de transição para o Ensino Médio; compreender como os jovens de 

Lavras Novas alteraram seus processos de sociabilidade entre pares, dentro e fora da escola, 

após o ingresso no Ensino Médio; analisar como esses jovens se relacionaram com os 

professores do Ensino Médio nessa fase de transição; e investigar como as influências 

socioculturais adquiridas a partir do contato com novos sujeitos e espaços em Ouro Preto 

incorporaram-se ao seu comportamento. 

A pesquisa referenciou-se em trabalhos produzidos tanto no país como no exterior 

sobre condição juvenil, juventude nos meios populares, transição e educação no Ensino 

Médio, práticas de sociabilidade, família e escola. No Brasil, aspectos da condição juvenil e 

da transição para o Ensino Médio têm sido trabalhados por vários pesquisadores, destacando-

se, entre eles, Carrano (2008), Dayrell (2007), Krawczyk (2003), Setton (2002, 2010), Sposito 

(2003, 2007, 2012) e Zago (1997, 2012). No exterior, Bourdieu (1983), Charlot (2002, 2009), 

Diogo (2006, 2010), Pais (1990, 2009) e Vieira (2012) são alguns dos autores que contribuem 

com o debate. 

Metodologicamente, este estudo qualitativo tratou as apreensões subjetivas dos 

interlocutores através de uma abordagem capaz de compreender o sentido que os sujeitos 

atribuíram às suas percepções, práticas, crenças e sentimentos, e valorizou a maneira como 

perceberam seus processos no interior de um determinado contexto histórico e social. A partir 

da realização de entrevistas reflexivas baseadas em roteiro semiestruturado, os discursos dos 

jovens foram analisados, o que possibilitou uma interpretação contínua das noções de 

juventude, diversidade, território e socialização. 
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Esta pesquisa centralizou-se nas experiências individuais dos sujeitos, porém sem 

perda da capacidade de generalização dos dados. Por isso, os processos vividos e relatados 

pelos jovens entrevistados durante a pesquisa, bem como todas as demais informações 

incorporadas ao longo do estudo, foram apresentados sob o formato de uma análise 

individual, através do estabelecimento de perfis de configuração. Esses perfis foram criados 

com base nos estudos de Lahire (1997) e visaram compreender, o mais detalhadamente 

possível, aspectos da condição juvenil dos sujeitos entrevistados durante sua transição para o 

Ensino Médio. 

Para o trabalho de campo foram selecionados oito dos 44 jovens que ingressaram no 

Ensino Médio e que estudam em uma das três escolas citadas anteriormente, o Polivalente, o 

Dom Pedro e o IFMG. Optou-se por entrevistar alunos matriculados entre 2011 e 2014 em 

Ouro Preto para garantir que, durante o desenvolvimento da pesquisa, eles ainda se 

encontrassem matriculados nas escolas da sede, o que facilitou a interlocução e a proximidade 

das informações concedidas com as experiências vividas após o ingresso no Ensino Médio.5 

Foram realizadas duas entrevistas com cada jovem, sendo a primeira para discutir a 

respeito de sua condição juvenil à época do final do Ensino Fundamental em Lavras Novas, e 

a segunda para conhecer melhor como se sentiram durante o processo de transição para o 

Ensino Médio em Ouro Preto. 

Espera-se que os jovens mobilizados, ao falarem sobre si mesmos, tenham 

aprofundado sua compreensão sobre a transição para o Ensino Médio e, dessa maneira, 

possam viver sua condição juvenil nesse período, administrando crises e conflitos e criando 

estratégias de empoderamento diante da vida presente e futura. É possível, também, que, a 

partir do diálogo iniciado, o texto seja oportuno para outros jovens, pais e professores que 

enfrentam situações similares no restante do país. 

A convivência com esses jovens trouxe inúmeros aprendizados. Os rapazes e moças 

ouvidos passaram por duas transições: uma realizada para cursar o Ensino Médio e outra para 

estudar fora da localidade. A transição para o Ensino Médio é um processo complexo na vida 

dos jovens e isso se intensifica quando eles são obrigados a sair da localidade onde moram 

para ir estudar em outro lugar. O que veremos aqui são delicadas travessias entre Lavras 

Novas e Ouro Preto, que provocam medo, promovem descobertas e transformam 

completamente a vida desses jovens. 

                                                           
5 Alguns alunos matriculados no 1º ano do Ensino Médio em 2011 ainda estão estudando, pois foram reprovados 
em algum dos anos letivos. Somente dois dos nove alunos matriculados em 2011 formaram-se no final de 2013. 
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Para melhor compreensão do processo da pesquisa e seus resultados, esta dissertação 

está dividida em três capítulos relacionados à construção da pesquisa, à análise dos dados e 

aos resultados da investigação.  

No primeiro capítulo, Juventude, socialização e escolarização, foi debatida a 

complexidade em torno da demarcação etária, as ambiguidades e possíveis visões sobre a 

juventude. Discutiu-se sobre a relevância das práticas culturais e sociais juvenis, bem como a 

noção de família e escola enquanto instâncias socializadoras. Por fim, analisou-se a 

importância do ingresso no Ensino Médio para os jovens brasileiros, especialmente os 

pertencentes às camadas populares.  

Os critérios de seleção das escolas de Ensino Médio e dos jovens entrevistados foram 

apresentados nos Percursos metodológicos. Descreveu-se, além disso, as ferramentas 

metodológicas utilizadas na pesquisa: análise bibliográfica, entrevista reflexiva e observação 

orientada. Nesse capítulo, também foram apresentados dados sobre a interpretação das 

informações obtidas com os jovens através da elaboração de perfis de configuração e 

discutidos os principais aspectos éticos da pesquisa. 

No capítulo final, Jovens em transição para o Ensino Médio, foram apresentados e 

analisados os perfis de configuração de Paulo, Laís, Poliana, Lara, Maria, Alice, Igor e 

Joaquim, interpretando-se os dados obtidos através das categorias de análise pré-

estabelecidas. 

O levantamento fotográfico que contém imagens das quatro escolas focadas na 

pesquisa, bem como de seus entornos, o roteiro de entrevistas e o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE) correspondem aos apêndices I, II e III inseridos ao final da 

dissertação.  
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1 JUVENTUDE, SOCIALIZAÇÃO E ESCOLARIZAÇÃO  

 

 

Este capítulo apresentará dados teóricos obtidos a partir da análise da bibliografia 

levantada, sobre os principais temas norteadores desta pesquisa: juventude, socialização e 

escolarização. 

No primeiro item deste capítulo debateu-se a complexidade em torno da demarcação 

etária da juventude a partir da consideração de que essa fase da vida não é estritamente um 

processo natural ou biológico, com início e fim pré-estabelecidos.  

Como não existe uma definição exclusiva a respeito da juventude, para pesquisar este 

tema, foi necessário refletir sobre as possíveis visões a seu respeito, bem como compreender 

as ambiguidades relacionadas à sua conceituação. O item 1.2 apresentou as contradições e 

conceitos possíveis sobre o tema. 

Para esta pesquisa, refletir sobre a socialização juvenil foi importante, uma vez que é a 

partir dela que cada sujeito constrói seu jeito de ser e viver no mundo. O item 1.3 analisou, 

portanto, a relevância das práticas culturais e sociais juvenis enquanto processos de 

transformação dos jovens em seres sociais. 

A família e a escola são duas instâncias educativas e socializadoras fundamentais para 

o processo de constituição das identidades juvenis, de formação de suas consciências e de 

produção de seus valores morais. Essa reflexão foi desenvolvida ao longo do item 1.4. 

O último item analisou a importância do ingresso no Ensino Médio para os jovens 

brasileiros, especialmente os das camadas populares. Refletiu-se, sobretudo, sobre a falta de 

sentido imediato diante da qual esses jovens se deparam durante essa etapa de estudos e sobre 

a insistência dos mesmos em completá-la visando o aumento da probabilidade de obtenção de 

uma colocação profissional.  

 

 

1.1 A demarcação etária da juventude 

 

 

Todo comportamento humano deve ser compreendido à luz do contexto histórico-

social no qual está inserido. Cada etapa da vida, incluindo a juventude, foco desta pesquisa, é 

uma construção social circunscrita no interior de determinada faixa etária. Tais etapas são 
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determinadas, de acordo com Bourdieu (1983), a partir da associação entre eventos biológicos 

e eventos sociais, mas como tais situações tendem a variar no tempo e no espaço, é impossível 

definir precisamente quando começa e termina cada fase.  

A complexidade de se definir juventude exclusivamente em função do estabelecimento 

de uma demarcação etária deve-se ao fato de que as divisões entre idades podem ser 

arbitrárias, refletindo conflitos acerca da divisão e transmissão de poderes e privilégios entre 

indivíduos de faixas etárias diferentes. Ainda que existam interesses coletivos de geração, a 

relação entre a idade social e a biológica é bastante complexa e implica, por parte dos 

pesquisadores, em ter o cuidado de não relacionar determinados interesses comuns a uma 

idade como se pertencessem especificamente a certa unidade social. 

A juventude, enquanto categoria sociológica e histórica, não está, portanto, 

restritamente relacionada a critérios rígidos, como a idade, mas é parte de um processo 

permanente de constituição identitária relacionado às experiências e aos contextos sociais de 

cada sujeito. Há muito a se refletir sobre tal categoria, não sendo possível compreendê-la 

como um período meramente preparatório para a vida adulta, tampouco a partir de uma série 

de critérios pré-estabelecidos, com um início e um fim determinados. Os que se propõem a 

estudar a juventude necessitam, dessa forma, deixar de lado propostas homogêneas de 

classificação e demarcação etária, incorporando noções de multiplicidade da condição e 

diversidade juvenil e pensando as juventudes a partir de seus contextos culturais, históricos e 

sociais (DAYRELL, 2014; DAYRELL; CARRANO, s/d; GARBIN; SEVERO, 2013).  

Atualmente, no Brasil, existem mais de 50 milhões de jovens, de acordo com dados do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2013), e o debate sobre a demarcação 

etária da juventude permanece em aberto. Para a Proposta de Emenda Constitucional no. 65 

(PEC da Juventude, 2013), a Secretaria Nacional de Juventude (2013), a Organização das 

Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO, 2004), a juventude estaria 

compreendida entre o intervalo etário de 15 a 29 anos.  

A juventude é, portanto, uma fase da vida na qual uma demarcação rigorosa é 

impossível em decorrência da heterogeneidade implícita no que é ser jovem, dado passível de 

ser observado também entre os sujeitos desta pesquisa. Com vivências e contextos tão 

diversificados, facilmente poderão ser encontrados jovens com menos de 15 anos ou com 

mais de 29 anos de idade.  

De forma geral, a condição juvenil tem sido prolongada nos últimos anos em função 

da combinação de dois fatores, o maior tempo de permanência na escola e a dificuldade de 

ingresso no mercado de trabalho, o que acaba resultando no adiamento da obtenção de 
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independência econômica com relação à casa dos pais, um dos fatores que formalizaria a 

passagem para a vida adulta. A condição juvenil, na atualidade, tem se caracterizado pela 

individualização, pela necessidade de viver várias experiências de vida, pelo adiantamento da 

sexualidade e pela falta de urgência em se chegar à vida adulta. Independente de quanto 

durará a experiência juvenil, após o início da juventude, o domínio da família e do sistema 

escolar diminuem e os jovens passam a estabelecer redes culturais e socializadoras mais 

abertas (KRAUSKOPF, 2010). 

Deve-se observar, ainda, que o intervalo entre 15 e 29 anos é extenso e que os perfis 

dos jovens compreendidos nele são bastante diversificados tanto em termos etários, como de 

origem, gênero, raça, situação familiar e sócio-econômica. Uma vez que os jovens são 

indivíduos cuja identidade se constrói a partir de suas características pessoais e das 

informações e vivências propiciadas pela família e pela conjuntura social na qual vivem, a 

diferenciação destes contextos pode ampliar ou restringir a forma como cada sujeito viverá 

sua condição juvenil e construirá sua identidade (CAMARANO et al., 2004). A diversidade 

sócio-cultural existente entre os jovens brasileiros são expressivas e influenciam na forma 

como a condição juvenil se constitui em cada jovem, acentuando ainda mais as diferenças 

etárias. 

 

 

1.2 Ambiguidades e visões sobre a juventude contemporânea 

 

 

Por razões de natureza histórica e social, há uma dificuldade de se produzir uma 

definição singular sobre o termo juventude, no entanto, é fundamental, para esta pesquisa, 

refletir sobre conceitos possíveis. Trata-se de um período da vida que envolve mudanças e 

indagações que contribuirão para o constante processo de constituição da identidade de cada 

sujeito e refletirão na formação e transformação da sociedade. Os processos de ruptura e as 

alterações comportamentais dos jovens, nessa fase, podem ser compreendidos como uma 

importante expressão de sua busca por soberania ao manifestarem uma personalidade e 

diversidade próprias em relação às suas famílias e às comunidades nas quais estão inseridos. 

Mesmo sendo um período essencial para o desenvolvimento do indivíduo e apesar de, 

atualmente, as características e valores juvenis serem desejados por parte da sociedade, ainda 

tem sido recorrente a definição de juventude, pelo senso comum, como uma fase conflituosa 
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de transição da infância para a vida adulta, na qual se naturaliza a ideia de que os jovens se 

enquadram prioritariamente sob uma perspectiva de irresponsabilidade, desvio e problemas. 

Uma dificuldade na compreensão sobre a juventude na contemporaneidade foi 

assinalada por Lahire (2007), que chamou a atenção para o fato de que, tanto entre o senso 

comum como nos discursos de determinados especialistas, o jovem continua sendo percebido 

como uma entidade fechada sobre si mesma, um grupo que possui uma cultura, uma língua e 

uma identidade próprias, o que nem sempre facilitaria sua relação com o restante da 

sociedade, incapacitada de compreender eficientemente tais sujeitos, suas práticas e suas 

necessidades. 

A concentração de esforços da mídia, criadora de uma tendência em optar pela 

divulgação de informações relacionadas ao caráter problemático de determinados grupos 

juvenis, também tem contribuído para qualificar negativamente a opinião pública com relação 

a esses sujeitos (PERALVA, 1997; WELLER, 2005). 

Restringir o conceito de juventude a uma lógica de transição não é conveniente, 

porque tal fase da vida ocorre de forma flexível e complexa com cada indivíduo, não sendo 

possível definir exatamente em qual momento e de que maneira se chegará à vida adulta. Da 

mesma forma, o conceito de maturidade é passível de questionamentos. Ao se associar a 

juventude a um período intermediário entre a infância e a vida adulta, é preciso considerar a 

dificuldade de definição do caráter de equilíbrio relacionado à noção de maturidade. A vida 

adulta tem sido percebida como uma condição de estabilidade plena a ser atingida, enquanto à 

juventude restariam as noções de instabilidade e de preparação. Apesar disso, riscos e 

incertezas estão presentes ao longo de toda a vida, não apenas durante a juventude 

(CAMARANO et al., 2004). 

 Assim como as trajetórias juvenis, os mecanismos de transição para a vida adulta 

ocorrem, na contemporaneidade, através da associação entre processos individuais e coletivos, 

por isso não é admissível enquadrá-los em determinados padrões normativos. É impraticável 

projetar uma transição linear e estritamente institucional, seguindo um modelo que só 

funcionou, ainda assim suportando exceções, até meados da década de 1970: conclusão da 

etapa de escolarização, ingresso no mercado de trabalho, independência com relação à casa 

dos pais a partir do casamento e, por fim, nascimento dos filhos (CAMARANO, 2006). 

Além das imprecisões quanto à conceituação da juventude pelas políticas públicas, a 

sociedade contemporânea também produz e repercute representações ambíguas sobre o termo. 

Os jovens têm sido percebidos como os principais protagonistas das mudanças sociais futuras, 

mas, ao mesmo tempo, são encarados sob uma perspectiva negativa que associa determinados 
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problemas sociais à condição juvenil, como violência, consumo de drogas e mortes 

prematuras provocadas por comportamentos de risco. Essa concepção simplificadora do 

jovem, que privilegia encará-lo sob a ótica dos problemas e comportamentos imaturos, acaba 

restringindo o foco das ações voltadas para a juventude, que passam a visar prioritariamente à 

superação de tais dificuldades, direcionando-se apenas para os setores juvenis em risco, 

classificados dessa forma pela escola, pela mídia e pela sociedade (DAYRELL, 2003, 2007, 

2014). 

Outra tensão referente às tentativas de definição dessa categoria sociológica diz 

respeito à existência de enfoques considerados opostos a respeito da compreensão destes 

sujeitos. Ora se privilegia a juventude enquanto um grupo homogêneo, composto por 

indivíduos de certa idade que estão vivenciando uma determinada fase e que estabelecem 

traços comuns, ora os jovens são apresentados a partir de suas múltiplas culturas juvenis, de 

seus interesses específicos e das diversas opções de inserção social adotadas por eles em 

grupos culturais autônomos (PAIS, 1990; PAIS; CAIRNS; PAPPAMIKAIL, 2005). 

Apenas recentemente os jovens têm deixado de ser vistos sob uma ótica 

prioritariamente negativa, passando a ser compreendidos, pelo menos por parte da sociedade, 

dos estudiosos e dos gestores públicos, como sujeitos detentores de direitos tão importantes 

quanto os de indivíduos em outras fases da vida. 

Além disso, muitos adultos têm adotado uma postura de encantamento com relação à 

juventude, procurando reproduzir suas atitudes e modos de ser. A recente valorização dessa 

categoria pela sociedade tem sido associada, por Peralva (1997), mais a estilos de vida e 

valores do que ao pertencimento a uma determinada faixa etária. Como o jovem seria mais 

facilmente adaptável às transformações da modernidade, auxiliando, inclusive, na criação de 

categorias de inteligibilidade do mundo contemporâneo, muitos indivíduos pertencentes a 

outras fases da vida estariam investindo cada vez mais em adotar práticas similares às juvenis. 

A compreensão do que é ser jovem pressupõe a análise de características individuais 

associadas a um determinado contexto social, para além do ideal socialmente constituído em 

cada período histórico. Dessa maneira, ainda que as noções de transitoriedade e negativismo 

estejam constantemente associadas à juventude, é necessário perceber os jovens enquanto 

indivíduos cuja identidade se constrói permanentemente e a partir da associação de suas 

características pessoais com as informações e experiências vivenciadas através das relações 

sociais (CAMARANO et al., 2004). 

As possibilidades de superar ambiguidades e refletir sociologicamente sobre o 

conceito de juventude não são simples em função da variedade de significados e 
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compreensões possíveis sobre o tema. Somente após o início dos anos 1990, o debate sobre as 

condições de vida dos jovens brasileiros se fortaleceu a partir do reconhecimento do jovem 

como sujeito de direitos e da intensificação de políticas públicas voltadas, sobretudo, para a 

compreensão da dinâmica demográfica juvenil, seu potencial de reprodução, nível de 

fecundidade, comportamento sexual e padrão de nupcialidade. Após esse primeiro momento, 

novas questões foram incorporadas à discussão, especialmente relacionadas àqueles sujeitos 

em situação de risco, como a instabilidade das relações afetivas, a violência das grandes 

cidades e as taxas crescentes de contaminação por doenças sexualmente transmissíveis 

(CAMARANO, 2006). 

Apesar da necessidade de se estabelecer políticas públicas para tais sujeitos, é 

necessário reconhecer que não existe um jovem igual a outro, tampouco uma cultura juvenil 

única e homogênea, mas sim culturas diversas, com práticas e pontos de vista comuns ou 

mesmo contraditórios, portanto, é improvável que uma definição sobre juventude seja capaz 

de explicar toda a dimensão da condição, da diversidade e das identidades juvenis. Ainda 

assim, aproximações a respeito do tema são possíveis e conceitos complementares sobre 

juventude têm sido propostos por diversos pesquisadores, brasileiros e estrangeiros, o que 

auxilia na compreensão do presente objeto de pesquisa: jovens do interior do Brasil em 

transição escolar, social e territorial para o Ensino Médio. 

A juventude, definida como uma condição social e um tipo de representação 

relacionada às construções históricas e sociais de cada momento, possui, para Peralva (1997), 

um caráter de universalidade a partir das transformações dos indivíduos de uma faixa etária 

comum e específica. Compreendida como uma construção social produzida pela sociedade, 

Esteves e Abramovay (2008) afirmam que a juventude é conceituada contemporaneamente a 

partir da maneira como os jovens são percebidos pelos outros, através da conjugação de 

múltiplas dimensões, que envolvem estereótipos e referências diversas, fatores históricos, 

além de variadas situações de classe, etnia, gênero, grupo e etc. 

Além de uma produção social, para Pais (1990, 2008), a juventude, enquanto 

construção sociológica e fase da vida, pode ser definida como uma categoria construída 

socialmente a partir de circunstâncias econômicas, políticas e sociais, sendo, portanto, capaz 

de se modificar com o decorrer do tempo. Uma abstração arbitrária de diferenças individuais 

originaria a noção de que, para além dos jovens, haveria “o jovem”, um conceito singular do 

qual se elaboraria a noção de juventude. A construção da identidade e da condição juvenil ou, 

como sugeriu Lahire (2007), a maneira como o jovem encontra seu lugar, resultaria, por sua 
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vez, da reação à associação de diversos marcos socializadores em um mundo social 

diferenciado e influenciado por questões de classe social, gênero, geração e etc.  

Apesar de ser frequentemente identificada como uma fase intermediária, a juventude 

associa-se, de acordo com Pochmann (2004), a um momento de educação e formação 

relacionado à dependência econômica, mas que vem deixando, gradativamente, de ser um 

espaço exclusivo de decisões privadas e familiares para fazer parte de uma agenda de 

intervenções públicas. A proposição de Camarano (2006) sobre a juventude enquanto uma 

fase da vida que compreende experiências complexas caracterizadas tanto por potencialidades 

como por vulnerabilidades, que ocorre de maneira heterogênea com jovens de diferentes 

sexos, grupos sociais, étnicos, geográficos, entre outros, também contribui com as 

possibilidades de definição acerca do tema. 

A juventude também pode ser encarada, conforme sugeriu Dayrell (2007), como uma 

categoria de análise que implica na diversidade e na diferença, conceitos fundamentais para 

este estudo que privilegia jovens oriundos dos meios populares e de pequenos espaços 

urbanos. É igualmente importante considerar as múltiplas relações nas quais tais sujeitos se 

inserem e participam ativamente. Tal reflexão também está presente nos estudos de Lahire 

(1997), segundo o qual todo ser social, incluindo os jovens, só existe e se forma através das 

relações que desenvolve com o outro, no mundo. Sendo assim, a socialização da juventude na 

atualidade é responsável por constituir a identidade e o jeito de ser dos jovens Essa 

socialização se estabelece no contato com suas famílias, nas escolas que frequentam, entre 

amigos, nos espaços socioculturais, nas ruas das cidades onde habitam ou por onde passam. É 

no processo de socialização que os jovens constroem e reconstroem suas identidades a cada 

novo contato, lugar e momento. 

A juventude brasileira tem sido caracterizada como uma série de experimentações 

comuns, tanto sociais como subjetivas, que resultam em novas emoções, vivências, 

conhecimento e possibilidades de inserção social. A constituição da identidade juvenil ocorre, 

de acordo com Dayrell e Gomes (s/d), através de um processo de aprendizagem, adaptação e 

experimentação que resulta na capacidade de integrar o passado, o presente e o futuro, criando 

uma biografia individual. 

Na contemporaneidade, a juventude possui determinadas características em comum, 

geralmente desenvolvidas a partir dos contextos culturais e sociais nos quais os jovens estão 

inseridos. Assim sendo, Ferreira (2012) pontuou a busca pela experimentação, a situação de 

impasse em relação ao futuro, a facilidade de mobilidade entre grupos, a diversidade de 

estilos visuais e de recursos simbólicos que permeiam as identidades e socializações juvenis e, 
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ainda, a substituição de uma identidade de grupo por uma identidade um pouco mais 

fragmentada, provisória e individuada. 

Especificamente com relação aos jovens situados em conjunturas de limitação de 

naturezas diversas, como é o caso de alguns dos sujeitos desta pesquisa, Carrano e Leão 

(2009) afirmaram que, ao contrário do que o senso comum e a mídia postulam, esses 

indivíduos tendem a criar situações nas quais tentam reverter quadros de provável fracasso 

social e profissional, sendo capazes de refletir sobre os contextos nos quais estão inseridos, de 

fazer escolhas e traçar estratégias, produzindo saberes e criando alternativas para a 

concretização de seus projetos de vida, mesmo em ambientes pouco privilegiados. 

A juventude refere-se, conforme proposto por estes autores, a sujeitos sociais e a 

formação de suas identidades, à maneira como cada um constrói seu próprio modo de ser 

jovem. As dimensões de diversidade e de múltiplas identidades estão contidas no termo, isso 

porque, ainda que receba influências comuns, não há um jovem igual ao outro, suas trajetórias 

são sempre particulares. As realidades culturais, econômicas e sociais dos jovens brasileiros 

são, dessa forma, extremamente diversificadas entre si. Por isso, ser um jovem da elite é 

diferente de ser um jovem das camadas populares. Os jovens trabalhadores vivem sua 

condição juvenil de forma singular quando comparados, por exemplo, a outros dos grandes 

centros, das áreas rurais ou do interior. Os jovens que participam de movimentos culturais, 

políticos ou sociais são diferentes daqueles que não têm esse tipo de atuação. 

 

 

1.3 Práticas culturais e sociais juvenis 

 

 

Para a Sociologia, o conceito de socialização refere-se a um processo de construção 

social no qual, no interior de determinada sociedade, um ser biológico é transformado em ser 

social. A socialização, durante toda a vida, é determinante para a constituição das disposições 

mentais e comportamentais dos indivíduos. Sendo a juventude um período da vida marcado 

por múltiplas e complexas socializações, especialmente através das relações com a família, 

com os pares e na escola, é a combinação destas redes de socializações que contribuirá para o 

entendimento da variedade de comportamentos e de gostos culturais de cada jovem.  

À medida que se avança no curso de sua vida, os sujeitos ampliam suas esferas de 

socialização. Durante a primeira infância, o centro das relações sociais ainda é a família. Com 

o início da trajetória escolar, os colegas da turma e da escola passam a fazer parte da vida das 
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crianças. Somente a partir da juventude, o círculo de amizades se amplia ainda mais e a 

família deixa de ocupar o papel de referência central na vida desses indivíduos. A 

socialização, especialmente através das famílias e dos grupos de amigos, pode significar até 

mesmo a possibilidade de redução das consequências negativas impostas pelas limitações da 

realidade social de muitos jovens. 

Ao constituir seu modo de ser é necessário que o jovem interaja com o outro, com o 

mundo ao seu redor. A partir das influências familiares e sociais, cada sujeito vai construindo 

sua própria maneira de viver a realidade, de lidar com suas expectativas e problemas. Exposto 

a processos de socialização múltiplos e heterogêneos que concorrerão para a formação de sua 

identidade, o jovem tem procurado atender às suas necessidades de aceitação, segurança, 

comunicação, afetividade e identidade. 

A juventude pode, portanto, ser caracterizada como um momento de múltiplas 

relações sociais, no qual ocorrem importantes manifestações de socializações dinâmicas, 

ainda que fluidas e fragmentadas, tanto no ambiente familiar e escolar, como fora deles. As 

práticas culturais e sociais juvenis oferecem a possibilidade de conjeturar sobre as influências 

que, incorporadas às suas particularidades de gênero, sexualidade, cor, entre outras, 

convergem para a constituição de suas identidades. A comunicação, a cultura e a estrutura 

social na qual os jovens estão inseridos são responsáveis pela produção e circulação das 

representações sociais. 

A socialização juvenil, para Dayrell (2007), tem se estabelecido como um mecanismo 

de aquisição de conhecimento e informação, influenciando, muitas vezes, no constante 

processo de formação das identidades, na adoção de novos estilos, nas práticas culturais e até 

mesmo na definição dos projetos de futuro. Na trajetória de vida dos jovens, a dimensão 

simbólica e expressiva tem sido cada vez mais utilizada como uma forma de comunicação e 

de posicionamento diante de si mesmos e da sociedade. A necessidade de reafirmarem sua 

identidade faz com que muitos jovens se unam ou criem grupos culturais nos quais há a 

possibilidade de experimentações diferenciadas e de construção de espaços de vida social e 

pública, possibilitando-lhes a constituição de identidades positivas. Para os jovens, a 

socialização possui uma dimensão central em sua formação identitária e o ingresso em grupos 

de pares na escola, em espaços de lazer ou no trabalho tem sido fundamental para essa 

construção (LEÃO; DAYRELL; REIS, 2011). 

A identidade e a condição juvenil são influenciadas pelos espaços nos quais o jovem 

está inserido, onde as socializações ocorrem e passam a ter sentidos próprios, a partir das 

interações afetivas e simbólicas. A juventude tem ocupado, por diversas razões, diferentes 
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espaços culturais e sociais, cujas opções se modificam de acordo com seu gosto e 

possibilidades, mas quase sempre se relacionam aos seus pares, os colegas de escola ou do 

bairro/distrito. Os jovens transitam, frequentemente em grupos, por ambientes nos quais sua 

identidade combina-se com a de outros jovens. Nessa fase da vida, a turma de amigos 

representa um espaço de experiências fora da tutela dos adultos e possui um papel importante, 

sendo “mais ou menos volátil, sujeita à frequente atualização e de geometria variável, de 

acordo com a ocasião e as circunstâncias” (VIEIRA, 2012, p. 280-281). 

Compreendendo-se, a partir das considerações de Setton (2010), prática cultural como 

todo comportamento ou ação cotidiana expressiva do modo de ser e fazer de determinada 

sociedade, no interior da condição juvenil e inclusive entre os jovens moradores de Lavras 

Novas, encontram-se diversas outras culturas, formas de expressão simbólica adotadas pelos 

jovens. A opção por uma ou outra prática de cultura não é naturalizada e depende das 

condições de socialização que refletem o pertencimento a uma determinada estrutura social. 

Podendo se relacionar a necessidades psicológicas e sociais, as práticas de cultura são capazes 

de aproximar ou afastar sujeitos. 

As diversas culturas juvenis foram caracterizadas, por Ferreira (2012), como espaços 

de representação social, nos quais os jovens dispõem de uma estrutura que facilita a 

demarcação de sua presença no mundo, que lhes concede a oportunidade de enquadramento 

em um determinado estilo de vida que, em certos aspectos, os permitem se diferenciar de 

outros jovens. Trata-se de espaços de experimentação, emancipação pessoal e legitimação de 

estilos de vida que se pretendem, de certa forma, mais ou menos exclusivos. 

Atualmente, a participação juvenil na sociedade tem se caracterizado por ser plural, 

sendo formada por grupos flexíveis e relacionados à cultura e à socialização (DE VARGAS 

GIL, 2012). Através da participação em grupos culturais, muitas vezes relacionados a 

entidades religiosas e associações de incentivo ao lazer e à formação cultural, os jovens se 

organizam para tentar assegurar e legitimar sua inserção social. A capacidade de organização 

em torno de ações culturais tem demonstrado um “alargamento dos interesses e práticas 

coletivas juvenis que fomentam mecanismos de aglutinação de sociabilidades, de práticas 

coletivas e de interesses comuns”, apontando para “a questão da identidade juvenil e o direito 

a vivenciar a própria juventude como mobilizadores de uma possível participação social” 

(DAYRELL; GOMES; LEÃO, 2010, p. 245). 

Ainda que muitas dessas estratégias de participação social juvenil não sejam 

conhecidas ou reconhecidas pela sociedade, o consumo e a produção cultural se apresentam, 

na contemporaneidade, como uma possibilidade de formação de identidades coletivas e como 
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um campo para a aquisição de sentidos existenciais para a juventude. Sendo um ponto central 

na constituição das identidades juvenis, a partir das práticas de sociabilidade, os jovens 

estabelecem suas relações com os outros, sofrem influências de perfis convergentes ou 

divergentes, exercitam suas habilidades de comunicação e redefinem aspectos de sua 

personalidade através da relação entre o individual e o coletivo. Para Dayrell e Carrano (s/d, 

p. 26), as redes coletivas juvenis 

 

são marcadas pelas trocas sociais que propiciam a elaboração de identidades 
comuns, de sentimentos de pertencimento e de canais de expressividade. As formas 
de agregação são pontuais, ocorrendo em torno de um objetivo determinado; quase 
sempre no presente e sem perseguir objetivos distantes e inalcançáveis. Além disso, 
a agregação tende a existir quando ocorre coincidência entre os objetivos coletivos e 
as necessidades afetivas, comunicativas e de solidariedade dos seus membros, 
fazendo com que qualquer aspecto da vida que envolva a ação coletiva não se 
desligue de uma busca de realização pessoal. 

 

No ambiente escolar, espaço privilegiado de práticas sociais geracionais e 

intergeracionais, a socialização tende a se tornar a garantia de um contato regular dos jovens 

entre si e com a equipe escolar, que pode resultar em uma diversidade de influências, 

experiências e de relações. Para Domingues (2002), a vida social constitui-se através de uma 

rede de interações multidimensionais, nas quais os sujeitos e as coletividades se influenciam 

mutuamente. As gerações seriam, dessa forma, fenômenos sociais portadores de 

subjetividades coletivas. Ao se entrelaçarem, como acontece nos espaços escolares, são 

capazes de conformar a vida social, contribuindo para moldarem a si mesmas. Interagindo 

com outros grupos geracionais, influenciam seus processos de formação e desenvolvimento. 

Na contemporaneidade, as mídias virtuais também são um espaço de definição de 

perfis, de estabelecimento de relações sociais e legitimação da vida através da busca de 

aceitação entre seus pares. O mundo virtual tem ampliado a espacialidade das relações sociais, 

possibilitando que os indivíduos estabeleçam trocas com diversos atores em contextos 

diferenciados. Notadamente para os jovens, as interações midiáticas, especialmente em torno 

de redes sociais, como o Facebook, têm adquirido uma dimensão sociocultural cada vez mais 

representativa, como uma expressão de sua imagem real ou virtual, variando de acordo com o 

que esses jovens são ou gostariam de vir a ser. 

Sendo a comunicação a base da maioria das relações estabelecidas por estes sujeitos, o 

ciberespaço pode ser entendido como um ambiente que produz novas sociabilidades. A 

internet tem oportunizado a realização de experiências constantes de reconstrução de auto-

imagem, uma vez que os jovens têm reinventado novas possibilidades de ser e viver a partir 
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das relações que desenvolvem na esfera virtual, criando novas atitudes e comportamentos 

(GARBIN; SEVERO, 2013). 

O Facebook, uma rede virtual largamente utilizada pelos jovens atualmente, permite 

virtualizar as relações cotidianas, fazer e desfazer novos amigos de forma rápida, seguir 

personalidades, “curtir” e “compartilhar” ideias. Caracteriza-se pela capacidade de padronizar 

formas de comunicação em rede através de uma série de ferramentas universais e pela 

agilidade nas conversas. Trata-se, de acordo com Souza, Leão e Pinto (2013), de um ambiente 

de elaboração e exposição da imagem que o sujeito diz ter de si mesmo, de comunicação e de 

visibilização de si em relação ao outro. 

 

 

1.4 Juventude, família e escola 

 

 

Na contemporaneidade, duas instâncias educativas fundamentais para o processo de 

constituição das identidades juvenis, a família e a escola, têm transformado gradativamente 

seu perfil e sua estruturação. Apesar disso, sua importância continua merecendo consideração, 

uma vez que, conforme ressaltado por Coutrim, Carvalho e Almeida (2012), o processo de 

socialização dos jovens, proveniente de interações sociais, políticas, culturais e históricas e 

responsável pela formação das consciências e pela produção de valores morais e identitários, 

recebe influência direta desses dois eixos. 

Ao abordar a noção de família como um universo de relações possíveis, deve-se 

considerá-la como uma categoria desenvolvida a partir do sentido afetivo que cada membro 

atribui a ela.6 Analisar a relação dos jovens com suas famílias exige, primeiramente, um 

esforço de estranhamento devido à frequente identificação da família, enquanto fenômeno 

universal, com a “nossa” família. Da mesma forma, para a reflexão sobre a influência familiar 

na determinação dos destinos individuais e na constituição identitária, é necessário se levar 

em consideração a diversidade de cada configuração e a heterogeneidade de comportamentos 

e relações existentes nas diferentes esferas familiares (MARQUES, 2014; SARTI, 2004). 

Cada família é um grupo social, um espaço de dinâmicas internas relacionadas à rede 

de interdependências construída entre seus membros através de interações e trocas (DIOGO, 

                                                           
6 O caráter afetivo na conceituação da família moderna é mais recente. Até meados do século XX, o conceito de 
família restringia-se a modelos conjugais restritos aos laços matrimoniais formados por meio de uniões 
heterossexuais (ARIÈS, 1981). 
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2006). O ambiente familiar é fundamental na constituição e reconstituição das identidades 

juvenis. É a partir dessas relações que o jovem se orientará pelo mundo. A família é uma 

instância cultural, o espaço de identificação afetiva e moral, cujos valores geralmente são os 

mais permanentes durante todo o processo de socialização. Ela é parcialmente responsável 

pela constituição da identidade juvenil e pela transmissão de seu nome, valores éticos, morais 

e religiosos.  

Embora as mudanças presentes na condição juvenil também provoquem tensões entre 

pais e filhos, geralmente com o crédito da responsabilidade pelo conflito sendo dos últimos, o 

núcleo familiar continua sendo, para muitos, um espaço de experiências positivas e 

formadoras de identidade. Ao mesmo tempo em que os jovens tendem a questionar o 

ambiente familiar e determinadas atitudes parentais, eles permanecem identificando-os como 

uma importante referência de vida, valores e ética. Apesar dos conflitos inerentes ao convívio 

familiar, as divergências podem ser encaradas como formas de demonstrar insatisfações e 

como possibilidades de reorganizar as relações. O processo de interlocução dos pais com os 

jovens tende a ser, resguardadas suas especificidades, constante e visa a transmitir 

expectativas, projetos de futuro e valores importantes no interior do grupo familiar 

(COUTRIM; CUNHA, 2011; MARQUES, 2014). 

A família é um campo para se pensar a relação entre o indivíduo e a sociedade, o 

subjetivo e o objetivo, o biológico e o social. Não se define por sujeitos unidos apenas por 

laços biológicos, mas pelos significados criados a partir da forma como se estabelecem as 

relações entre seus integrantes. Sendo um lugar privilegiado de construção da auto-imagem 

dos filhos, a família atribui sentido, mesmo para os membros adultos, às relações entre os 

indivíduos e trabalha para a manutenção, ainda que parcial, de suas referências simbólicas 

(SARTI, 2004). 

A socialização familiar é significativa por ser o primeiro ambiente social no qual o 

indivíduo interage. Mesmo dividindo a educação dos filhos com a instituição escolar, a 

origem familiar acaba contribuindo para a definição de parte significativa dos 

comportamentos e das preferências de seus membros. Conforme também se verificou a partir 

dos relatos dos jovens participantes da pesquisa, a família ainda tem grande capacidade de 

controlar saídas, de aprovar ou de reprovar a formação do grupo de pares, de limitar o tempo 

passado fora de casa, de definir quais programas televisivos podem ou não ser assistidos, de 

controlar os acessos à internet e etc. (LAHIRE, 2007). 

A progressão na educação é um fator essencial para a construção das identidades 

juvenis. A escola, por sua vez, é um espaço destinado à aprendizagem de saberes, à formação 
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profissional e, sobretudo, ao exercício de práticas de sociabilidade entre as gerações e de 

estabelecimento de relações de poder. Portanto, ao se refletir sobre a relação existente entre 

juventude e escola, é preciso examinar sua dinâmica cotidiana e os sujeitos, incorporando 

categorias de análise como etnias, gerações e gênero.  

 As sociedades contemporâneas têm seguido duas tendências aparentemente 

contraditórias, o aumento da importância da escola na vida das famílias e a permanência das 

desigualdades nas estratégias desses grupos relacionadas ao investimento escolar. A escola 

passou a ocupar um lugar central na vida de uma quantidade crescente de famílias, ao 

interferir em sua estruturação e funcionamento, e ao garantir o reconhecimento de sua 

importância no futuro dos filhos e nas alterações cotidianas (DIOGO, 2006, 2010). Por outro 

lado, contrapõe-se, em relação à família, como o primeiro espaço de socialização na vida das 

crianças e jovens que desnaturaliza um discurso e uma prática particularista, atuando a partir 

de princípios diferentes e contribuindo para o processo de individuação dos alunos e para a 

transformação do indivíduo em sujeito a partir de sua participação mais ativa e autônoma no 

mundo social (VIEIRA, 2012). 

O cotidiano escolar é um espaço complexo de interações, com a demarcação de 

identidades e estilos visíveis, sobretudo, na formação dos diferentes grupos, que disputam 

poder entre si, através da inclusão, ou não, de novos membros, e que nem sempre coincidem 

com aqueles que os jovens formam fora da instituição. Reconhecendo sua importância 

enquanto um espaço sociocultural, Dayrell (1996, 2007) compreendeu a escola a partir de 

uma dupla dimensão, institucional e cotidiana, sugerindo que, se, por um lado, a escola 

estabelece uma série de normas que visam padronizar as ações dos sujeitos em seu interior, 

por outro, proporciona a formação de uma rede de relações sociais baseada na diversidade 

cultural dos envolvidos.  

Da mesma maneira que tendem a não considerar os alunos em suas dimensões juvenis, 

seguindo distantes de seus interesses e necessidades, algumas escolas acabam concebendo 

toda sua intervenção dirigida a um jovem abstrato e idealizado. Muitas vezes, ao 

desconsiderar as influências geradas pela idade, gênero, origem social e experiências vividas, 

nas escolas, a diversidade sociocultural dos jovens costuma ser reduzida a percepções 

cognitivas ou comportamentais. 

É preciso que os profissionais das escolas compreendam os espaços culturais e 

simbólicos nos quais os alunos estão contextualizados, admitindo que as referências extra-

escolares são importantes e criando oportunidades de mediação cultural entre os diferentes 

espaços ocupados por estes jovens. 
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O conhecimento escolar nem sempre tem se articulado ao cotidiano dos alunos fora da 

instituição, o que impossibilita um diálogo com suas realidades. Mesmo reconhecendo-se sua 

importância como promotora de habilidades que capacitam os jovens para o ingresso no 

mercado de trabalho, admitida tanto por grupos familiares mais ou menos favorecidos 

economicamente, a escola também costuma refletir a dificuldade de parte da sociedade em 

compreender a juventude em sua diversidade, não sendo capaz de lidar com a complexidade 

de suas identidades juvenis (CAMARANO et al., 2004). 

Em um momento no qual a transição para a vida adulta ocorre de maneira cada vez 

mais diferenciada, o universo escolar também se apresenta como um espaço de preparação 

dos jovens para a maturidade e especialmente para o mercado de trabalho, associando 

frequentemente seus objetivos ao futuro e não ao presente. Nem sempre o cotidiano escolar 

tem feito sentido para os alunos, o que ocasiona problemas com a instituição e, em alguns 

casos, desistência e evasão escolar. 

Ao discutir sobre a natureza e a especificidade da relação entre alunos e suas escolas, 

Charlot (2009) sugeriu que o tipo de instituição escolar existente ainda hoje tende a 

deslegitimar outras maneiras de se experimentar e vivenciar o mundo, uma vez que a noção 

de escola como um espaço de formação dos saberes tem sido substituída por uma ideia, ainda 

que vaga, de promessa de colocação no mercado de trabalho e de aposta em uma vida futura 

mais satisfatória. A associação entre aprendizado escolar como pré-requisito para a obtenção 

de um emprego está presente no senso comum, desde os pais dos alunos, passando pela mídia 

e pelos legisladores responsáveis pela proposição de políticas públicas, e tem ganhado cada 

vez mais espaço entre os próprios estudantes que acabam incorporando os discursos e as 

práticas sociais e escolares. 

Uma vez que a ascensão social a partir do ingresso ou a continuidade no mercado de 

trabalho é uma preocupação recorrente entre as juventudes contemporâneas, ao formá-los 

visando prioritariamente seu futuro profissional e deixando de considerar a importância do 

sentido de estudar na vida presente enquanto ferramenta para a constituição das identidades e 

sociabilidades, a escola, com o aval da sociedade, tem contribuído para reforçar a relação 

entre transitoriedade e juventude. Dessa forma, a escola tem sido uma das instituições mais 

questionadas na atualidade. Ainda que seja, para muitos jovens, um espaço distinto de 

convivência social, a dificuldade de obtenção de emprego acaba provocando, nos jovens, 

certo ceticismo em relação à necessidade de dar continuidade aos estudos.  

Cada vez mais jovens têm estudado com a finalidade exclusiva de se preparar para 

conseguir um bom emprego ou, no caso daqueles que já trabalham, de obter uma colocação 
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profissional melhor. Muitas vezes, as próprias instituições assumem uma função específica de 

formadoras de futuros profissionais, ainda que, em muitos casos, não haja garantia alguma de 

ingresso no mercado de trabalho após a conclusão dos estudos (CHARLOT, 2002).  

Apesar dos problemas relacionados à sua atuação, as escolas ainda são um espaço 

importante para a realização de atividades coletivas e de participação juvenil. A falta de 

equipamentos públicos de lazer e a insegurança das cidades tendem a transferir para elas a 

oportunidade de criação de relações sociais e experimentações entre os pares.  

No espaço escolar, apesar da insistência em se adotar uma noção de aluno idealizada, 

cada jovem segue vivendo sua condição estudantil de forma específica, sofrendo distintas 

influências. Privilegiando as experiências sociais dos jovens, a instituição pode ser 

reconhecida como um ambiente aberto a uma vivência não escolar através da apropriação da 

sua estrutura física pelos jovens que a reelaboram e dão a ela um novo sentido. Ingressando na 

escola com um saber, cultura e projetos anteriores, conscientes ou não, individuais ou mesmo 

coletivos, os jovens parecem “vivenciar e valorizar uma dimensão educativa importante em 

espaços e tempos que, geralmente, a Pedagogia desconsidera: os momentos do encontro, da 

afetividade, do diálogo” (DAYRELL, 1996, p. 159-160). 

Cada indivíduo é sujeito de seu próprio percurso. À medida que crescem, os jovens 

saem em busca de novas referências para fortalecer seus processos de individuação perante a 

sociedade, mas a constituição de suas identidades certamente é influenciada por meio do 

contato com importantes instituições educadoras e socializadoras, como a família e a escola.  

 

 

1.5 A importância do Ensino Médio para os jovens das camadas populares 

 

 

Historicamente, as escolas de ensino secundário foram criadas para atender aos 

interesses das camadas médias e das elites, visando o ingresso dos seus jovens no Ensino 

Superior. Atualmente, apesar dos esforços públicos para garantir o acesso e a permanência 

dos jovens das camadas populares no Ensino Médio, sua estrutura ainda é precária, com uma 

cultura escolar distante das necessidades de seu público-alvo (KRAWCZYK, 2003). 

Para Sposito e Galvão (2004), na atualidade, o aumento do número de vagas no Ensino 

Médio foi uma consequência da universalização do Ensino Fundamental e da adoção de 

estratégias para a redução da defasagem entre idade/ano. A legislação atual define o Ensino 
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Médio como uma etapa conclusiva para a educação básica, que visa prioritariamente à 

formação da cidadania, superando seu caráter estritamente propedêutico. 

O Ensino Médio, hoje, tem trabalhado com realidades juvenis que se diferenciam por 

suas condições de existência e perspectivas de futuro desiguais. De acordo com Kuenzer 

(2000), para muitos dos jovens, essa etapa da formação escolar deveria garantir, de forma 

eficiente, duas necessidades distintas, mas que não se verificam, inclusive entre os sujeitos 

desta pesquisa: acesso ao mercado de trabalho e continuidade dos estudos. 

À medida que percorrem as etapas da formação escolar, os alunos passam por 

processos diversos de amadurecimento e de experimentação de projetos presentes e futuros 

relacionados à sua vivência pessoal, profissional e escolar. Apesar disso, o Ensino Médio 

ainda tem se configurado, para os jovens, como uma etapa intermediária entre a educação 

fundamental e o desejo de cursar o Ensino Superior, independente da totalidade das vagas 

oferecidas na fase seguinte ser insuficiente com relação à demanda e da impossibilidade de 

muitos desses sujeitos serem aprovados em exames admissionais para a graduação. 

O tempo do Ensino Médio, dividido em três anos no ensino propedêutico no Brasil, 

parece ser, para os jovens das camadas populares, acelerado, breve e intenso. O primeiro ano 

denota o orgulho pela superação da primeira fase de escolaridade, com a conclusão do Ensino 

Fundamental e pelo início de uma nova etapa estudantil, em muitos casos, com mudança de 

ambiente escolar, como acontece com os jovens de Lavras Novas. O ano seguinte tende a ser 

o mais crítico, no qual o aluno já tem frustrações em relação à nova estrutura, mas ainda tem 

grandes oportunidades de sociabilidade e lazer. No terceiro ano, as dúvidas e dilemas quanto 

ao futuro se evidenciam, geralmente associadas ao despreparo. Muitos jovens já 

compreendem a impossibilidade de continuar os estudos no Ensino Superior, e o que resta é 

investir em estratégias mais imediatas de inserção no mercado de trabalho para evitar o 

desemprego. O último ano do Ensino Médio tende a ser, com isso, um momento de ansiedade 

e inquietação (SPOSITO; GALVÃO, 2004). 

Para os jovens das camadas populares que chegaram ao Ensino Médio, além da 

acentuada distorção idade/ano, é preciso enfrentar dificuldades de permanência na escola, 

como a oferta de conteúdos disciplinares formais e pouco atrativos e problemas com a criação 

de espaços de sociabilidade que valorizem sua cultura extra-escolar, uma vez que somente 

através da valorização das experiências prévias dos alunos é possível compreendê-los 

enquanto sujeitos culturais, históricos e sociais. 

Entre 1991 e 2004, o total de matrículas no Ensino Médio aumentou mais de 100%, de 

3,8 milhões de estudantes para 9,2 milhões. Da mesma forma, as taxas de abandono e evasão 
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também cresceram: de cada 100 alunos matriculados no Ensino Médio em escolas estaduais 

cerca de 17 abandonaram os estudos e 12 se evadiram nesse período. Aproximadamente, 5% 

dos jovens brasileiros que concluíram o Ensino Fundamental não se matricularam no Ensino 

Médio e cerca de 20% dos jovens de 15 a 17 anos não frequentavam a escola. Essa 

porcentagem aumentou para os jovens de 18 a 24 anos: cerca de 80% não estavam estudando 

nesse momento (BARROS; MENDONÇA, 2008). 

De acordo com dados do Censo Escolar da Educação Básica (2013), entre 2007 e 

2013, o número de matrículas no Ensino Médio manteve-se estável, com queda de 0,8% 

(64.037 matrículas) nesse último ano em relação a 2012. Esse dado, todavia, contrasta com o 

aumento de 9,4% do total de concluintes do Ensino Fundamental e sugere, para o Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), que o Ensino Médio 

não tem sido capaz de captar eficazmente tais estudantes. 

Em 2013, o Ensino Médio recebeu 8.312.815 de matrículas. A rede estadual foi 

responsável por receber 84,2% destes estudantes, enquanto 12,8% se dirigiram para as escolas 

privadas. Juntas, a rede federal e a rede municipal receberam 2,4% dos jovens nessa etapa da 

formação escolar (INEP, 2013). 

Diante destes dados, a conclusão do INEP (2013) foi a de que a expansão do Ensino 

Médio só será alcançada a partir da melhoria do fluxo escolar ainda no Ensino Fundamental e 

também com a implementação de políticas públicas que incentivem os alunos dessa etapa a 

progredirem em seus estudos. Para isso, torna-se necessário ampliar a oferta da educação 

profissional integrada, mas com flexibilização e diversificação curriculares. É preciso, ainda, 

considerar-se a necessidade das aptidões e das expectativas de formação educacional e 

profissional estarem sincronizadas com os arranjos produtivos locais, o que resultará na 

“possibilidade concreta de qualificação para o trabalho” (INEP, 2013, p. 21). 

Conforme mencionado anteriormente, a escolarização tem sido percebida, pela 

sociedade, como condicionante do futuro profissional, portanto, concluir o Ensino Médio 

representa o crescimento dessas oportunidades. A possibilidade de ingresso no mercado de 

trabalho e o êxito profissional ainda estão intimamente relacionados ao sucesso escolar. Para 

os alunos, o comportamento e a dedicação pessoal são as bases do bom desempenho escolar, 

ou seja, quanto antes se começa a trabalhar, menor tende a ser o nível de escolaridade e menos 

qualificadas as vagas oferecidas.  

Apesar de ser reduzida a possibilidade de se conseguir um bom emprego apenas com a 

conclusão do Ensino Médio, muitos jovens das camadas populares permanecem estudando 

para adquirirem um diploma. Nessa etapa da educação básica, o diploma significa, para 



35 

 

Dayrell (2007), uma ambiguidade que se caracteriza pela valorização dos estudos somente no 

futuro e pela falta de sentido imediato no presente. De acordo com Bourdieu (2012), o 

diploma deveria representar, hoje, a universalização do trabalhador por meio da garantia de 

sua competência técnica perante determinada área ou atividade, o que não caracteriza a 

formação curricular da maioria das escolas públicas de Ensino Médio brasileiras. Através das 

escolas, os setores dominantes controlariam o valor desses diplomas e dos mecanismos de 

acesso a ele como instrumentos de controle da força de trabalho. 

Além disso, de acordo com Sposito e Galvão (2004), durante o Ensino Médio, os 

jovens também precisam desenvolver estratégias de gestão de si mesmos a partir de três 

relações: com o conhecimento, com os pares e com a violência e insegurança. Esses eixos não 

necessariamente se articulam e exigem destes sujeitos um esforço constante de subjetivação a 

fim de realizar escolhas, viver sua condição juvenil e criar processos de construção identitária. 

Para os jovens das camadas populares, a conclusão do Ensino Médio representa um 

momento significativo, uma vez que muitos passam a compor a geração mais escolarizada de 

suas famílias, como é o caso dos sujeitos desta pesquisa, cujos pais nem sempre chegaram a 

concluir a escolarização básica, conforme será mencionado no capítulo 3. No entanto, o 

término dessa etapa de estudos acarreta um impasse diante da falta de perspectivas, pelo 

menos a curto prazo, por ser a última fase de estudos sem certeza alguma de ingresso no 

mercado de trabalho. Para muitos deles, o Ensino Médio coincide com a última possibilidade 

de vivenciarem a condição juvenil, cujas relações entre os pares costumam ser pautadas, 

sobretudo, por afetividade, sociabilidade, experimentação e lazer (SPOSITO, 2008). 

O Ensino Médio tem uma importância significativa no crescimento profissional do 

jovem e, com relação àqueles que cursam esse nível associado a uma escola técnica, como no 

caso dos jovens de Lavras Novas que frequentam o Instituto Federal Minas Gerais – Campus 

Ouro Preto (IFMG), observa-se que parte deles tem como objetivo o Ensino Superior. Nas 

famílias das camadas populares, a escola técnica tem sido percebida como uma forma dos 

jovens seguirem estudando ao mesmo tempo em que iniciam suas atividades profissionais 

através da realização de estágios supervisionados (MADEIRA, 2006). 

O principal desafio das escolas, principalmente do Ensino Médio, etapa na qual 

aumentam os questionamentos dos alunos sobre o sentido da escola, é reconhecer, através da 

compreensão da pluralidade cultural, o aluno jovem para além dos estereótipos construídos 

socialmente (DE VARGAS GIL, 2012). Certamente, para os alunos, a consideração de suas 

identidades individuais resultará em um processo educativo mais adequado às suas 
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particularidades, ambições e dificuldades, além da diminuição de visões simplificadoras 

acerca da juventude em geral. 

A escola, especialmente no Ensino Médio, ainda não tem sido capaz de atender às 

demandas da sociedade, garantindo uma formação humana restrita aos estudantes através do 

acesso a informações, habilidades e competências (LEÃO; DAYRELL; REIS, 2011). Como 

nem sempre consegue garantir a realização das aspirações juvenis, a visão padronizadora e 

estereotipada da condição de aluno só poderá ser superada se a escola for capaz de considerar 

cada sujeito em sua diversidade, garantindo a heterogeneidade de suas propostas educativas, 

práticas de socialização, estratégias e ritmos de aprendizagem.  
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2 PERCURSOS METODOLÓGICOS 

 

 

O objetivo deste capítulo é apresentar os critérios de seleção das escolas de Ensino 

Médio escolhidas e dos jovens entrevistados, bem como caracterizar a metodologia desta 

pesquisa qualitativa. 

No primeiro item, foram elencadas as escolas de Ouro Preto nas quais os jovens de 

Lavras Novas se matricularam para cursar o Ensino Médio: Escola Estadual de Ouro Preto, 

Escola Estadual Dom Pedro II e Instituto Federal Minas Gerais – Campus Ouro Preto. 

Em seguida, apresentaram-se dados a respeito da seleção dos oito jovens entrevistados 

durante o trabalho de campo, com informações iniciais relativas às suas trajetórias escolares e 

pessoais após o ingresso no Ensino Médio.  

No último item, foram descritas as ferramentas metodológicas utilizadas para cumprir 

com os objetivos da pesquisa – análise bibliográfica, entrevista reflexiva e observação 

orientada –, e apresentados dados sobre a interpretação das informações obtidas com os 

jovens através da elaboração de perfis de configuração. Além disso, foram discutidos aspectos 

éticos relacionados ao planejamento e ao desenvolvimento da pesquisa. 

 

 

2.1 As escolas de Ensino Médio selecionadas 

 

 

Para o trabalho de campo foram selecionados oito dos 44 jovens que ingressaram no 

Ensino Médio entre 2011 e 2014 e que estudam em uma das três escolas: a Escola Estadual de 

Ouro Preto (Polivalente), a Escola Estadual Dom Pedro II (Dom Pedro) e o Instituto Federal 

Minas Gerais – Campus Ouro Preto (IFMG). 

A instituição estadual que mais recebeu estudantes provenientes de Lavras Novas 

nesse período foi a Escola Estadual de Ouro Preto. Também conhecida por seu antigo nome, 

Polivalente, a escola está localizada no Bairro Bauxita, próxima à saída para Lavras Novas, o 

que a torna mais atrativa para os jovens do distrito, uma vez que o ônibus escolar os deixa em 

frente à instituição. Funciona nos três turnos, com turmas de Ensino Fundamental e Médio, 

sendo que este pode ser cursado em período integral. Sua estrutura física é bem maior do que 

a da escola do distrito, dispondo de laboratório, biblioteca, sala multimídia, auditório, quadras 

esportivas, cantina e refeitório. Possui cerca de 600 alunos, com, aproximadamente, 45 alunos 
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por turma, ou seja, cerca de 30 a mais do que em relação às turmas da escola de Lavras 

Novas. Entre 2011 e 2014, 13 jovens de Lavras Novas matricularam-se no Polivalente: um em 

2011, quatro em 2012, quatro em 2013 e quatro em 2014. Atualmente, todos ainda estudam 

na escola: quatro estão cursando o 1º ano, quatro estão no 2º ano e cinco no 3º ano do Ensino 

Médio (TABELA 1 – Total de alunos matriculados nas escolas de Ensino Médio em Ouro 

Preto por ano, 2011-2014 e TABELA 2 – Total de alunos matriculados nas escolas de Ensino 

Médio em Ouro Preto por ano escolar, 2014).7 

A região ao redor dessa escola é bastante diferente em relação ao entorno da Escola 

Municipal de Lavras Novas e ao distrito em si. O Polivalente localiza-se em uma área de 

grande circulação de veículos, próximo aos acessos para o Bairro Saramenha, a Fundação 

Aleijadinho/SENAI, a Santa Casa de Misericórdia e a saída para a Rodovia dos Inconfidentes, 

que liga, neste trecho, Ouro Preto a Mariana e a Ponte Nova, entre outras cidades. Está 

situado próximo à Delegacia de Polícia Civil e a uma ampla rede comercial, com restaurantes, 

padarias, bares, açougues, farmácias, pet shops, locadora de vídeo e etc. Perto da escola 

existem pontos de ônibus que conectam o Bairro Bauxita ao restante da cidade (APÊNDICE I 

– Levantamento fotográfico). 

A Escola Estadual Dom Pedro II é uma instituição conceituada, de acordo com os 

ouro-pretanos, que consideram a qualidade do ensino oferecida superior a das demais escolas 

estaduais da cidade. Funciona em três turnos, somente com turmas de Ensino Médio que 

atendem cerca de 800 estudantes, com, aproximadamente, 40 alunos por turma. Com estrutura 

física menos conservada do que a da Escola Municipal de Lavras Novas, possui biblioteca, 

cantina, quadra de esportes, sala de rádio e de vídeo. Geralmente, recebe poucos alunos de 

Lavras Novas no 1º ano do Ensino Médio, pois o curso só é oferecido no turno da tarde, o que 

praticamente inviabiliza as matrículas desses jovens em função da impossibilidade de acesso à 

escola nesse período, uma vez que o transporte gratuito escolar, disponibilizado pela 

prefeitura, não é oferecido à tarde.8 A partir do 2º ano do Ensino Médio, poucos jovens do 

distrito se matriculam na escola, depois de se transferirem do Polivalente ou do IFMG, daí o 

número reduzido de alunos provenientes do distrito e matriculados no Dom Pedro. Além 

desse motivo, o fato do transporte escolar deixar os alunos em um ponto de ônibus distante, a 

cerca de 20 minutos de caminhada, pode ser um fator que contribua para que a maioria dos 

jovens que não curse o Ensino Médio Técnico opte por estudar no Polivalente. Entre 2011 e 

                                                           
7 Dados referentes a 2014, ano da realização da pesquisa de campo. 
8 O transporte escolar só é oferecido pela manhã (saindo de Lavras Novas às 5:40 horas e de Ouro Preto às 11:40 
horas) e à noite (saindo de Lavras Novas às 17:30 horas e de Ouro Preto às 23 horas). Existe transporte público 
entre Lavras Novas e Ouro Preto, mas é disponível em horários restritos. 
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2014, a instituição recebeu oito alunos de Lavras Novas, sendo que aqueles que se 

matricularam em 2011 já concluíram o Ensino Médio. Atualmente, seis alunos provenientes 

do distrito estão matriculados nessa escola cursando o 3º ano. Constatou-se que todos 

ingressaram no Ensino Médio em 2012, ou seja, concluíram o 9º ano ao mesmo tempo, 

pertencendo, na escola distrital, a uma mesma turma (TABELAS 1 e 2).9 

Localizado no centro histórico de Ouro Preto, o Dom Pedro também se situa em um 

contexto territorial e urbano diferente em relação ao da escola distrital. Próximo aos bancos e 

às principais ruas da cidade, seu entorno é bastante movimentado, com fluxo intenso de 

pessoas ao longo de todo o dia. Por sua proximidade com a Praça Tiradentes, a Rua São José, 

a Rua Direita e com edifícios históricos como o Museu da Inconfidência, a Escola de Minas e 

a Casa dos Contos, também é grande o número de turistas brasileiros e estrangeiros que 

circulam pela região. Além disso, ao redor da escola existem restaurantes, padarias, lojas de 

vestuário, clínicas médicas, cinema e etc., além de instituições públicas como o Ministério 

Público Estadual, os Correios e o Fórum de Justiça (APÊNDICE I – Levantamento 

fotográfico). 

O Instituto Federal Minas Gerais – Campus Ouro Preto é a instituição que, geralmente, 

recebe alunos que possuem, ainda na escola do distrito, um bom desempenho escolar, com 

notas acima da média, e que já demonstram certo interesse em definir seus projetos de futuro, 

uma vez que optaram por cursar o Ensino Médio em concomitância com um dos seguintes 

cursos técnicos profissionalizantes: Automação Industrial, Metalurgia ou Mineração.10 

Funciona nos três turnos e oferece cursos técnicos integrados (Administração, Automação 

Industrial, Edificações, Metalurgia e Mineração), subsequentes (Edificações, Meio Ambiente, 

Metalurgia, Mineração, Segurança do Trabalho), de graduação (Tecnologia em Conservação e 

Restauro, Tecnologia em Gastronomia, Tecnologia em Gestão da Qualidade, Licenciatura em 

Física e em Geografia), de pós-graduação (Educação e Matemática) e de Ensino a Distância 

(Automação Industrial, Controle Ambiental, Edificações, Eletroeletrônica, Hospedagem e 

Serviços Públicos). É uma instituição federal e possui uma infraestrutura composta por vários 

pavilhões distribuídos em um campus, com laboratórios, galpões para aulas práticas, 

biblioteca, auditório, quadras, ginásio poliesportivo, piscina, centro de vivência, restaurante, 

cantina e setor de atendimento médico. Recebe alunos de várias cidades que ingressam após 

aprovação em um processo de seleção concorrido e, atualmente, cerca de 1.600 estudantes 

estão matriculados nos cursos técnicos. As turmas desses cursos são compostas por cerca de 

                                                           
9 Dados referentes a 2014, ano da realização da pesquisa de campo. 
10Apesar do IFMG oferecer outros cursos técnicos, os jovens de Lavras Novas só concorrem nestas opções. 
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40 alunos que estudam em tempo integral. Para os jovens de Lavras Novas que estudam nesta 

instituição, trata-se de uma grande mudança em suas rotinas. Pela primeira vez permanecem 

fora de casa e do distrito durante o dia inteiro, tendo aulas de manhã e à tarde, pois o curso 

técnico oferece um número maior de disciplinas a serem cursadas, cerca de 15 por ano letivo. 

Entre 2011 e 2014, o IFMG recebeu 22 alunos provenientes de Lavras Novas: seis em 2011, 

quatro em 2012, seis em 2013 e seis em 2014. Desses, 20 alunos permanecem no IFMG e dois 

transferiram-se para outras escolas.11 Dos jovens matriculados atualmente, 18 fazem o curso 

técnico de Metalurgia, o menos concorrido e, então, o de mais fácil aprovação. Os outros dois 

estão matriculados no curso técnico de Mineração e no de Automação Industrial. Seis alunos 

estão cursando o 1º ano, seis estão no 2º ano e oito no 3º ano (TABELAS 1 e 2).12 

Assim como no caso das outras duas escolas, seu entorno é completamente diferente 

em relação ao observado próximo à escola de Lavras Novas. O IFMG também está localizado 

no Bairro Bauxita, porém na outra extremidade em relação ao Polivalente. Próximo dele 

existe uma rede comercial variada que inclui farmácia, lanchonete, pizzaria, escola de 

idiomas, oficina mecânica e etc. Situa-se na principal via de acesso para a Universidade 

Federal de Ouro Preto – Campus Morro do Cruzeiro. Em sua portaria existem pontos de 

ônibus, inclusive com linhas que conectam o IFMG a distritos ouro-pretanos e à cidade de 

Mariana (APÊNDICE I – Levantamento fotográfico). 

 

Tabela 1 – Total de alunos matriculados nas escolas de Ensino Médio  
em Ouro Preto por ano (2011-2014) 

 
 E.E. Dom Pedro II E.E. de Ouro Preto IFMG 

2011 2 1 6 

2012 6 4 4 

2013 - 4 6 

2014 - 4 6 

Fonte: Autora, a partir de levantamento feito entre os alunos. 
 

 
 
 
 
 
 

                                                           
11 Estes dois alunos transferiram-se para o Polivalente e para o Dom Pedro. 
12 Dados referentes a 2014, ano da realização da pesquisa de campo. 
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Tabela 2 – Total de alunos matriculados nas escolas de Ensino Médio  
em Ouro Preto por ano escolar (2014) 

 

 E.E. Dom Pedro II E.E. de Ouro Preto IFMG 

1º ano - 4 6 

2º ano - 4 6 

3º ano 6 5 8 

Fonte: Autora, a partir de levantamento feito entre os alunos. 
 

 

2.2 A seleção dos jovens entrevistados 

 

 

Optou-se por entrevistar alunos de Lavras Novas matriculados entre 2011 e 2014 em 

Ouro Preto para procurar garantir que, durante o desenvolvimento da pesquisa, os jovens 

selecionados ainda se encontrassem matriculados nas escolas da sede, o que facilitou a 

interlocução e a proximidade das informações concedidas com as experiências vividas após o 

ingresso no Ensino Médio.13 

O convite para participar da pesquisa foi realizado através de contato telefônico, mas 

também houve casos de comunicação estabelecida via Facebook, em função da dificuldade de 

comunicação por telefone com alguns jovens. Na proposta original, nove jovens seriam 

entrevistados, sendo três de cada escola descrita no item 2.1 deste capítulo, no entanto, 

somente dois jovens do Polivalente aceitaram conceder entrevistas. Ao contrário dos seis 

jovens das demais escolas (três do Dom Pedro e três do IFMG), que quiseram participar da 

pesquisa, o restante dos jovens daquela escola contatados ou se recusaram ou não 

responderam ao convite quando feito através da rede social. Em função disso, o total de 

entrevistados caiu de nove para oito, o que não prejudicou a qualidade dos dados obtidos e 

dos perfis de configuração elaborados. 

O critério para a seleção desses jovens não fez distinção de cor, idade ou gênero, mas 

procurou privilegiar bons informantes e englobou elementos sobre desempenho escolar, assim 

como abrangeu jovens com trajetórias específicas, como os que trocaram de escola após o 

início dos estudos ou se mudaram do distrito para dar continuidade aos estudos. Dessa forma, 

                                                           
13Alguns alunos matriculados no 1º ano do Ensino Médio em 2011 ainda estão estudando, pois foram reprovados 
em algum dos anos letivos. Somente dois dos nove alunos matriculados em 2011 se formaram no final de 2013. 
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os seguintes jovens, cujos nomes apresentados ao longo da dissertação são fictícios, foram 

entrevistados:14 

 

- Paulo tem 18 anos e ingressou no Ensino Médio em 2011 no Polivalente. Em 2012, cursou o 

2º ano no Dom Pedro, mas foi reprovado. Retornou ao Polivalente em 2013, onde repetiu o 2º 

ano e cursa o 3º ano atualmente. Trabalha como recepcionista em uma pousada de Lavras 

Novas, e é o único entrevistado com contrato formal de trabalho. Ainda mora com a família 

no distrito; 

 

- Laís tem 16 anos e, atualmente, é estudante do 2º ano. Iniciou o Ensino Médio no IFMG em 

2012. Matriculada no curso técnico de Metalurgia, desistiu de dar continuidade a ele, 

abandonando a escola no segundo semestre. No ano seguinte, retomou os estudos no 

Polivalente onde ainda encontra-se matriculada. Trabalha como garçonete aos finais de 

semana em Lavras Novas, onde mora com a família; 

 

- Poliana tem 20 anos e ingressou no Ensino Médio em 2012. Fez o 1º ano no Polivalente e, 

em seguida, transferiu-se para o Dom Pedro a fim de dar continuidade a seus estudos. Não 

sofreu nenhuma reprovação nessa etapa de sua formação escolar. Trabalha e mora em uma 

casa de família em Ouro Preto, cuidando de duas crianças, e, aos finais de semana, atua como 

garçonete em Lavras Novas; 

 

- Lara tem 17 anos e iniciou o Ensino Médio em 2012 no IFMG, onde estudou durante o 

primeiro ano do curso técnico de Metalurgia. Após desistir do curso, transferiu-se para o Dom 

Pedro, onde repetiu o 1º ano e, atualmente, cursa o 2º ano. Reside em Ouro Preto, na casa de 

uma tia. Ainda não exerce atividades profissionais, mas faz um curso de Eletricista Industrial 

na Fundação Aleijadinho/SENAI, embora não pretenda seguir a profissão; 

 

- Maria tem 17 anos e ingressou no Ensino Médio em 2012, quando cursou o 1º ano do curso 

técnico em Metalurgia do IFMG. Foi reprovada em 2013 e repetiu o 2º ano em 2014. Desde 

os 13 anos trabalha como auxiliar de cozinha em um restaurante de Lavras Novas aos finais 

de semana e ainda mora no distrito com seus pais; 

 

                                                           
14 Dados referentes a 2014, ano da realização da pesquisa de campo. 
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- Alice tem 17 anos e ingressou no Ensino Médio em 2012. Iniciou essa etapa de estudos no 

Dom Pedro, onde estudou por poucos meses. Terminou o 1º ano e cursou o 1º bimestre do 2º 

ano no Polivalente. Fez o restante do 2º ano no Dom Pedro, estudando à noite. Atualmente, 

cursa o 3º ano nessa instituição. Durante o início do 1º ano e ao longo do 2º ano morou em 

Ouro Preto, na casa de uma tia. Atualmente, mora na Venda do Campo, localidade próxima a 

Lavras Novas, com os pais e os dois irmãos. Ao longo do Ensino Médio trabalhou como babá 

e, atualmente, atua como auxiliar de cozinha aos finais de semana em um restaurante de 

Lavras Novas; 

 

- Igor tem 16 anos e ingressou no Ensino Médio em 2014. Cursa o 1º ano do curso técnico em 

Metalurgia do IFMG, mora com a família em Lavras Novas e ainda não exerce atividades 

profissionais; 

 

- Joaquim tem 15 anos e ingressou no Ensino Médio em 2014. É estudante do 1º ano do curso 

técnico em Automação Industrial do IFMG. Natural de Belo Horizonte, mora em Lavras 

Novas desde 2011 com a mãe e não exerce atividades profissionais. 

 

 

2.3 A metodologia da pesquisa 

 

  

Com base no estudo preliminar do campo de pesquisa, optou-se por selecionar 

métodos de geração e análise de dados que se constituíssem em ferramentas para a 

reconstrução dos contextos sociais e das ações dos jovens do distrito de Lavras Novas. Os 

procedimentos metodológicos foram definidos, dessa forma, a partir do objeto de estudo e a 

pesquisa foi realizada por meio de análise bibliográfica, de realização de entrevistas e de 

observações orientadas. 

A análise bibliográfica baseou-se nos estudos produzidos tanto no país como no 

exterior sobre condição juvenil e transição para o Ensino Médio, e abrangeu, ainda, temas 

como escola, socialização e constituição do sujeito. Os principais autores que contribuíram 

para essa pesquisa foram Camarano et al. (2004), Carrano (2008), Charlot (2002, 2009), 

Diogo (2006, 2010), Dayrell (2003, 2007, 2012), Krawczyk (2003), Pais (1990, 2009), Sarti 

(2004), Setton (2002, 2010), Sposito (2003, 2007, 2012) e Zago (1997, 2012). 
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Compreendendo-se que a entrevista é uma forma de relação social especial, 

considerou-se o uso dessa técnica de pesquisa como apropriado para o desenvolvimento deste 

estudo com jovens sobre a transição para o Ensino Médio. Conforme ressaltado por Lahire 

(1997), a entrevista permite reconstruir os mecanismos que estavam na origem da produção 

das informações fornecidas pelos sujeitos consultados, sendo o resultado de um processo de 

construção de imagens que o entrevistado tem de si mesmo e de sua realidade social. 

A entrevista de caráter reflexivo é um instrumento de produção de material que 

considera o entrevistado em sua dimensão existencial e afetiva, compreendendo que os 

resultados obtidos através de sua participação, ainda que analisados pela pesquisadora, foram 

o produto de uma ação conjunta entre esses atores sociais. De acordo com Szymasnki (2011), 

trata-se de uma modalidade técnica que levou em conta que os entrevistados desejaram ser 

ouvidos e considerados verdadeiros. Assim, os jovens interlocutores organizaram suas 

respostas para a situação e descobriram ser donos de um conhecimento relevante para a 

entrevistadora. 

Para a metodologia deste projeto de pesquisa foi fundamental, como proposto por 

Minayo e Guerriero (2013), compreender que as experiências foram relatadas pelos sujeitos, 

não em busca de respostas verdadeiras, mas de suas percepções, ou seja, de relatos que 

fizessem sentido aos próprios interlocutores e que permitissem obter material capaz de 

responder às indagações que motivaram a realização do projeto de estudo.  

Ao se selecionar a modalidade de entrevista reflexiva enquanto técnica de pesquisa 

levou-se em conta que os entrevistados eram jovens provenientes de um distrito que, 

possivelmente, nunca teriam vivido experiência semelhante anteriormente. O caráter de 

reflexividade da entrevista procurou, dessa forma, suavizar uma possível tensão durante a 

aplicação do roteiro através de falas da pesquisadora, que denotavam compreensão do que 

estava sendo discutido e que incentivavam os próprios jovens a refletirem mais sobre as suas 

vidas e sobre as informações concedidas. 

Dessa forma, entre junho e novembro de 2014 foram realizadas duas entrevistas com 

cada um dos jovens citados no item 2.2, sendo a primeira para discutir a respeito de sua 

condição juvenil à época do final do Ensino Fundamental em Lavras Novas e a segunda para 

tratar da transição para o Ensino Médio, a partir do momento no qual foram estudar em Ouro 

Preto. As entrevistas ocorreram com, no máximo, duas semanas de intervalo, em locais 

escolhidos pelos próprios interlocutores ou, quando optavam por não indicar um lugar, na 

Biblioteca Pública de Ouro Preto, em contato estrito com a pesquisadora. Esperou-se que, 
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dessa maneira, os jovens se sentissem à vontade e distantes, o máximo possível, de qualquer 

pressão familiar ou escolar perante seus discursos a respeito de suas práticas e percepções. 

Inicialmente, havia sido proposta a realização de uma entrevista com cada jovem em 

sua escola como uma forma de evitar possíveis intervenções familiares durante a gravação. As 

entrevistas com Paulo e Laís, estudantes do Polivalente, foram gravadas seguindo esse 

critério. Observando-se que o trabalho de campo seria enriquecido com mais de um contato 

com os jovens que, por sua vez, teriam a oportunidade de repetir a experiência de entrevista, 

ainda que sob recortes diferentes – Ensino Fundamental em Lavras Novas e Ensino Médio em 

Ouro Preto –, optou-se por readequar a proposta metodológica com a realização de duas 

entrevistas. Além disso, alterou-se o critério de escolha do local de entrevista, que passou a 

ser definido juntamente a cada entrevistado, o que possibilitou que os jovens se sentissem 

mais à vontade diante da situação de entrevista por estarem em lugares já conhecidos. Dessa 

forma, as entrevistas com Lara e Maria foram realizadas na Biblioteca Pública de Ouro Preto. 

Poliana foi entrevistada na casa da família onde trabalha, porque estava em horário de serviço, 

cuidando de uma das crianças. Alice preferiu ser entrevistada na casa da tia, onde morou no 

início do Ensino Médio. Igor e Joaquim optaram por serem entrevistados em pátios 

localizados nas dependências do IFMG, durante seus intervalos de almoço. 

A estrutura do roteiro de entrevistas foi concebida considerando-se que a constituição 

da condição juvenil somente é compreensível no âmbito de suas relações sociais, daí a 

priorização de itens relacionados à socialização. Para Lahire (2007, p. 29), ainda que o jovem 

nem sempre reproduza de maneira direta as formas de atuar do seu contexto, ele desenvolve 

seu comportamento a partir das configurações sociais nas quais se insere, uma vez que “o tipo 

de estruturação das diferentes experiências socializadoras em cada indivíduo depende do 

caráter mais ou menos heterogêneo ou homogêneo destas experiências”. 

O roteiro das entrevistas reflexivas aplicadas aos jovens de Lavras Novas foi dividido 

em quatro blocos, tanto nos encontros para se discutir sobre o Ensino Fundamental quanto nos 

encontros pautados no Ensino Médio, a partir das categorias de análise pré-estabelecidas nos 

objetivos específicos da pesquisa: trajetória escolar, sociabilidade entre pares, sociabilidade 

com os professores e constituição do sujeito (APÊNDICE II – Roteiro das entrevistas). 

Na primeira categoria, se investigou como as alterações entre as dinâmicas escolares 

no Ensino Fundamental e no Médio se refletiram na trajetória escolar de cada jovem. Nesse 

bloco, procurou-se levantar informações sobre as estruturas físicas das escolas, matérias, 

notas, aprovação, reprovação, recuperação, além de comportamento e rotina dos jovens 

enquanto estudantes. 
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Na categoria sociabilidade entre pares foram levantados dados a respeito dos laços de 

sociabilidade nos momentos anteriores e posteriores ao ingresso no Ensino Médio em Ouro 

Preto. Obteve-se dados sobre a quantidade de alunos nas turmas frequentadas, a relação entre 

colegas e os grupos de amigos, dentro e fora da escola. 

Ao pesquisar a relação com os professores durante a educação fundamental e média, 

pretendeu-se perceber as principais semelhanças e variações entre as duas etapas, além de 

como os jovens se relacionavam com elas.  

A partir da categoria constituição do sujeito, buscou-se compreender suas visões de 

mundo e a forma como estilos culturais globalizados eram apropriados e ressignificados por 

eles, alterando seu comportamento. Neste bloco, as perguntas giraram em torno de temas 

como modos de vestir, uso da internet, especialmente Facebook, namoros e relações afetivas, 

auto-estima, preferências culturais, trabalho e projetos de futuro. 

Todas as entrevistas foram registradas com auxílio de um gravador de áudio. O 

processamento do material foi realizado a partir das técnicas prescritas pelo Centro de 

Pesquisa e Documentação da Fundação Getúlio Vargas (CPDOC/FGV): transcrição, 

conferência de fidelidade e copidesque, de maneira a assegurar a integridade e a compreensão, 

em termos linguísticos, das falas de cada entrevistado (ALBERTI, 2005). O copidesque do 

texto produzido após a transcrição garantiu que sua fluidez não fosse prejudicada, no entanto, 

a íntegra das versões originais das entrevistas foi preservada. Todo acervo documental 

elaborado ao longo do processo de trabalho de campo ficará sob a guarda da pesquisadora e 

da professora orientadora da pesquisa pelo prazo mínimo de cinco anos, a contar da data final 

do processamento das entrevistas, após a conclusão dos copidesques. 

Outro recurso metodológico adotado nesta pesquisa foi a observação orientada, 

utilizada a fim de se reconstruir parcialmente o percurso de pesquisa durante a realização do 

trabalho de geração de dados e contemplar informações relativas aos entrevistados e à 

situação de entrevista. Para isso, elaborou-se um caderno de campo que continha as principais 

impressões da pesquisadora sobre os entrevistados e a respeito do desenvolvimento das 

entrevistas, especialmente com relação à forma como os interlocutores se comportaram 

durante este momento. Foram anotadas, ainda, impressões acerca do contexto das entrevistas 

e informações não registradas pelos recursos de gravação disponíveis. Reconhecendo-se que o 

estado de espírito do interlocutor pode interferir na situação de entrevista, procurou-se 

perceber quais jovens estavam mais ou menos à vontade, e registrou-se tais notas 

imediatamente após cada encontro, mas também durante o processamento dos dados, à 

medida que novas observações e lembranças surgiam. Ao mesmo tempo, algumas sugestões 
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para análise elaboradas a partir da escuta dos interlocutores foram registradas, como o fato de 

muitos jovens afirmarem que não alteraram seu comportamento após o ingresso no Ensino 

Médio, apesar de informarem que modificaram suas rotinas, sua forma de se vestir, seus laços 

de amizade e etc., ou ainda, o fato da maioria se referir a mim em 3ª pessoa, distinguindo 

meus papeis enquanto ex-professora e pesquisadora. 

Reconhecendo-se que esta pesquisa centralizou-se nas experiências individuais dos 

sujeitos, porém sem perda da capacidade de generalização dos dados, os processos vividos e 

relatados pelos jovens durante a pesquisa, bem como todas as demais informações 

incorporadas ao longo do estudo, estão sendo apresentados sob o formato de uma análise 

individual, através do estabelecimento de perfis de configuração de cada jovem, a fim de se 

compreender, o mais detalhadamente possível, aspectos de sua condição juvenil durante o 

processo de transição para o Ensino Médio. 

A análise dos dados por meio dos perfis de configuração é uma técnica fundamentada 

em Lahire (1997), que se propõe a pensar sociologicamente os dados obtidos a partir da 

interlocução com os sujeitos, mantendo-os no centro do foco investigativo. Trata-se de uma 

forma de análise apropriada para esta pesquisa na medida em que se constitui em um gênero 

de escrita científica na qual não se pretende negligenciar a singularidade de cada situação, 

mas interpretar os dados obtidos através de uma orientação interpretativa definida, com a 

apresentação de fatos teoricamente construídos e a contextualização das informações 

fornecidas pelos interlocutores. 

Ao se elaborar esses perfis foi possível interpretar fatos, reconstruindo as formas como 

as relações sociais se estabeleceram e originaram as informações concedidas durante a 

entrevista pelos jovens de Lavras Novas. Através desta modalidade de análise pretendeu-se 

compreender, como proposto por Lahire (1997, p. 31), as singularidades dos sujeitos da 

pesquisa através de uma “microscopia sociológica dos fenômenos sociais” a eles 

relacionados.  

Ressalta-se que um importante desafio das pesquisas em Educação, e que tentou ser 

suprido neste trabalho, é justamente o de articular análises mais específicas, como as 

propostas por estudos de caso, aos marcos socializadores que atuam sobre eles e sobre os 

demais sujeitos inseridos no grupo estudado. Ao se relacionar o particular ao geral, através da 

elaboração dos perfis de configuração, procurou-se refletir sobre relações, estruturas e marcos 

de influência, como as escolas, famílias e grupos de amigos, em busca de uma perspectiva de 

compreensão do fenômeno social de transição para o Ensino Médio, bem como das variações 

de comportamento entre os interlocutores (CHARLOT, 2006; LAHIRE, 2007). 
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Através da opção pela análise dos dados gerados a partir dos perfis, a pesquisa 

procurou se assegurar de um aparato metodológico que auxiliasse na compreensão de casos 

particulares, não necessariamente por serem excepcionais, porém sem o abandono de uma 

reflexão macrossociológica que produza um conhecimento sociológico. Esse procedimento de 

pesquisa possui um caráter experimental, uma vez que se propôs a pensar os casos específicos 

sociologicamente, ainda que através da seleção de um número reduzido deles. A construção 

de cada perfil sociológico tratou de uma determinada realidade social visando a uma verdade 

relativa, sem se reduzir a descrições puras e apresentando fatos teoricamente construídos, 

procurando interpretá-los através da atenção mais detida sobre determinadas trajetórias e 

relacionando-os aos dados da estrutura. 

Mesmo que a realidade destes jovens de Lavras Novas em transição para o Ensino 

Médio seja específica, as questões trabalhadas neste estudo também podem ser vivenciadas 

por outros sujeitos, até porque, em uma sociedade globalizada, os desafios da juventude 

podem ser comuns e independentes de fatores de diferenciação, como classe social, território 

e outros (GARBIN; SEVERO, 2013). Da mesma forma, a adoção de uma unidade social 

particular como foco investigativo de problemas que também podem ser localizados em 

outras unidades sociais pode favorecer sua análise de forma minuciosa. A capacidade de 

generalização de dados da pesquisa contribui, como proposto por Elias e Scotson (2000), 

tanto para visibilizar um microcosmo, como para esclarecer especificidades de macrocosmos 

sociais. 

Dessa forma, ao se observar realidades sociais relativamente singulares, como se 

pretendeu nesta pesquisa com jovens do interior de Minas Gerais, o potencial de alcance dos 

perfis de configuração permitiu que se observasse mais atentamente os sujeitos e suas ações, 

ao mesmo tempo em que se tentava contextualizar traços pertinentes de análises sociais mais 

generalizadas (LAHIRE, 1997). Tais perfis foram, dessa maneira, definidos a partir da 

associação de categorias de análise previamente selecionadas nos objetivos específicos da 

pesquisa com as falas dos entrevistados. 

Mesmo reconhecendo-se que escrever é um exercício parcial e situacional (MINAYO; 

GUERRIERO, 2013), reflexão e cuidado ético estiveram presentes não só nos trabalhos de 

campo, mas também na produção desta dissertação. Dessa maneira, um desafio para a geração 

e interpretação dos dados foi o contato anterior que possuía com o grupo, uma vez que 

ministrei aulas de História na Escola Municipal de Lavras Novas durante dois anos, entre 

2010 e 2012, e coordenei um projeto de educação patrimonial no distrito por três anos, 
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iniciado em 2010 e concluído em 2013, o que me aproximou ainda mais dos sujeitos 

pesquisados.  

Apesar de ter interagido com os jovens pesquisados nesse momento, o que, por um 

lado, contribuiu para o conhecimento do meio pesquisado, assumi que, independentemente 

disso, trabalhar com grupos de contextos culturais e sociais distintos aos meus, enquanto 

pesquisadora, continuaria exigindo cuidado na seleção dos métodos e procedimentos de 

pesquisa. Também por isso a análise de dados foi desenvolvida com o mesmo rigor adotado 

na seleção dos enfoques teórico-metodológicos da pesquisa, uma vez que a compreensão dos 

dados gerados exigiu, como sugerido por Weller (2006, p. 252), “um controle metodológico 

permanente do processo de interpretação, de forma a evitar vieses ou afirmações distorcidas 

sobre a realidade social de seus entrevistados”. 

É importante ressaltar, para finalizar, determinados aspectos fundamentais 

relacionados ao comportamento ético para a elaboração da pesquisa de campo e para o 

processamento de seus resultados que foram observados durante todo este processo. Quanto à 

compreensão de como o contexto empírico pode influenciar o pesquisador e sua produção, 

momento privilegiado de elaboração científica e reflexiva, concorda-se com Minayo e 

Guerriero (2013, p. 5) que 

 

faz parte da ética a necessidade de o pesquisador observar-se a si mesmo e a seu 
comportamento no campo, visando a uma postura de respeito para com seus 
interlocutores. [...] A rigor, nesses estudos empíricos há um processo de mão dupla: 
tanto o pesquisador conhece as pessoas e as comunidades em estudo, quanto se torna 
conhecido por elas. Igualmente não só os indivíduos e as comunidades se modificam 
diante do pesquisador, como também o pesquisador modifica a si mesmo e a sua 
atuação, dependendo da empatia e do envolvimento que cria com os interlocutores. 

 

Os instrumentos para a geração dos dados da pesquisa foram acompanhados de um 

questionamento constante e crítico. Sobre o cuidado com a apresentação dos resultados da 

pesquisa, conforme mencionado anteriormente, para buscar preservar a privacidade dos 

interlocutores, seus nomes foram substituídos por outros, fictícios, mas escolhidos pelos 

próprios entrevistados como uma forma de se reconhecerem tão logo tenham acesso ao 

relatório produzido.15 Apesar disso, reconhece-se que, em função do número reduzido de 

habitantes da comunidade de Lavras Novas, não é possível garantir que, a partir da leitura da 

publicação dos resultados da dissertação, esses informantes não sejam identificados. 

Ainda quanto à preocupação ética com relação aos sujeitos envolvidos, ressalta-se que 

os dados obtidos foram sistematizados e controlados com o rigor necessário à pesquisa 
                                                           
15 Todos os demais nomes citados nos perfis de configuração também são fictícios. 
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científica e com respeito às opiniões dos participantes. Em se tratando dos jovens menores de 

idade, sua contribuição ao estudo só se efetuou após autorização formal e por escrito de seus 

pais ou responsáveis.  

Para formalizar o convite e a participação dos entrevistados, um Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) foi apresentado em duas vias idênticas assinadas 

tanto pelos interlocutores, ou seus responsáveis, como pela pesquisadora e pela orientadora da 

dissertação. O documento continha informações sobre a pesquisa, incluindo seus objetivos, 

possíveis riscos para os entrevistados e informações sobre o processamento das entrevistas, o 

que concedeu aos participantes o conhecimento necessário sobre as intenções do estudo e 

assegurou um tratamento ético dos dados gerados a partir do contato com tais indivíduos. Um 

modelo do documento apresentado aos jovens e seus pais está contido nos apêndices da 

dissertação (APÊNDICE III – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido).  

Todo cuidado foi observado para que o trabalho de pesquisa fosse devidamente 

planejado, com dados gerados mediante procedimentos rigorosos, análise fundamentada e 

relatório final capaz de descrever todo o processo seguido e os resultados alcançados. 
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3 JOVENS EM TRANSIÇÃO PARA O ENSINO MÉDIO 

 

  

Neste capítulo serão apresentados os perfis de configuração de Paulo, Laís, Poliana, 

Lara, Maria, Alice, Igor e Joaquim com a proposta de se refletir sociologicamente a respeito 

das informações obtidas nas entrevistas e de se expor fatos teoricamente construídos e 

contextualizados. 

Criados a partir da textualização das versões editadas de cada entrevista, os perfis 

apresentados no item 3.1 não foram reduzidos a descrições puras, mas foram acrescidos de 

minhas interpretações a respeito das falas dos jovens.  

As principais orientações para a interpretação dos dados, presentes no item 3.2, 

relacionaram-se ao objetivo principal desta pesquisa, ou seja, compreender, através da análise 

de aspectos marcantes das entrevistas, como os jovens moradores do distrito de Lavras Novas 

percebem seus processos de transição para o Ensino Médio em Ouro Preto, um espaço 

prioritariamente urbano e diversificado cultural e socialmente. Procurou-se, ainda, interpretar 

os dados obtidos através das categorias de análise pré-estabelecidas: trajetória escolar, 

sociabilidade entre pares e com professores e constituição do sujeito 

Conforme mencionado anteriormente, no capítulo 2, as entrevistas foram realizadas 

entre junho e novembro de 2014 com oito dos 45 jovens do distrito que ingressaram no 

Ensino Médio e que estudam em uma das três escolas ouro-pretanas, a Escola Estadual de 

Ouro Preto (Polivalente), a Escola Estadual Dom Pedro II (Dom Pedro) e o Instituto Federal 

Minas Gerais – Campus Ouro Preto (IFMG). Com exceção das duas primeiras entrevistas, as 

demais foram realizadas em dois encontros: o primeiro para discutir a respeito da condição 

juvenil à época do final do Ensino Fundamental em Lavras Novas e o segundo para tratar da 

transição para o Ensino Médio, a partir do momento no qual os jovens interlocutores 

passaram a estudar na sede do município, em Ouro Preto. 

É importante ressaltar ainda que, ao se apoiar em uma ferramenta metodológica que 

auxiliasse na compreensão de determinadas realidades sociais, a elaboração destes oito perfis 

de configuração possuiu um caráter experimental e visou a uma verdade relativa. 
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3.1 Os jovens de Lavras Novas e a transição para o Ensino Médio: perfis de 

configuração 

 

 

3.1.1 Paulo: saudosismo, conflitos e agressividade 

 

 

Paulo tem 18 anos e ingressou no Ensino Médio em 2011 no Polivalente. Em 2012, 

cursou o 2º ano no Dom Pedro, mas foi reprovado. Retornou ao Polivalente em 2013, onde 

repetiu o 2º ano e cursa o 3º ano atualmente. Trabalha como recepcionista em uma pousada de 

Lavras Novas, e é o único dos oito entrevistados com contrato formal de trabalho. Ainda mora 

com a família no distrito. 

No primeiro contato telefônico, o jovem aceitou prontamente conversar comigo a 

respeito de sua condição juvenil, mas demonstrou, durante todo o processo anterior ao nosso 

encontro, muita ansiedade em relação ao momento da entrevista, ao tamanho do roteiro e, 

principalmente, à possibilidade de errar alguma resposta. Sua entrevista foi realizada em 

apenas um momento, tendo ocorrido antes da Banca Examinadora de Qualificação. Quando 

nos encontramos no Polivalente, o jovem aparentava estar nervoso com minha presença e 

somente após minha tentativa de acalmá-lo, começamos a gravação. Durante todo o tempo 

que passamos juntos, Paulo evitou contato visual comigo, seu olhar se dirigia para todos os 

lados da pequena sala onde conversamos, exceto para frente, onde eu estava sentada. Também 

tentou ler várias vezes o roteiro de entrevistas, que acabei aproximando ainda mais de mim.  

Apesar do nervosismo, boa parte de suas falas parecia conter certo grau de elaboração 

e reflexão quanto a sua própria realidade: Paulo forneceu respostas longas que continham 

descrições e comparações. Muitas dessas respostas tenderam a um saudosismo em relação à 

época na qual ainda estudava em Lavras Novas, especialmente quando falava sobre suas 

amizades e sobre a tranquilidade de sua vida nesse período.  

Para reforçar a lógica de que tudo no distrito era melhor e mais tranquilo, Paulo 

chegou a se contradizer, como quando reclamou do comportamento dos colegas que, no 

Polivalente, dificultavam o andamento da aula, logo após ter mencionado, risonho e talvez 

orgulhoso, que, durante o Ensino Fundamental e em parte do Ensino Médio, tinha sido um 

aluno indisciplinado, que conversava muito com os colegas e atrapalhava as aulas. Ainda que 

não estudasse direito na escola ou em casa, Paulo também se referiu, sempre saudoso, aos 
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professores da escola de Lavras Novas como atenciosos e disponíveis para auxiliá-lo em todas 

as etapas dos processos de aprendizagem. 

Para o jovem, parece que a mudança de escola e as consequentes idas diárias a Ouro 

Preto geraram conflitos. O ingresso no Ensino Médio acarretou tanto sua primeira reprovação, 

no 2º ano, quando foi estudar, segundo suas palavras, em uma escola mais “rígida”, onde não 

se adaptou, quanto mudanças comportamentais que envolveram, segundo ele, agressividade, 

especialmente no âmbito familiar. Mesmo no 3º ano, Paulo ainda parece ter dificuldades de 

adaptação à nova rotina do Ensino Médio, tendo relatado, várias vezes, que, se fosse possível, 

preferia ter continuado estudando no distrito. Depois que se formar, pensa em cursar 

Engenharia Metalúrgica na Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP). 

 

***** 

 

Paulo mora em Lavras Novas com os pais e o irmão e refere-se ao distrito como sendo 

pequeno, tranquilo e cheio de paisagens. É um lugar no qual gosta de viver e, mesmo com o 

aumento de construções, acredita se tratar de um ambiente rural. A todo momento, ao longo 

de seu relato, refere-se à tranquilidade do local, onde “todo mundo conhece todo mundo” e a 

vida transcorre de forma agradável e simples. 

Até o 9º ano, Paulo estudou na Escola Municipal de Lavras Novas, onde seu pai 

trabalha há anos como auxiliar de serviços gerais. Definiu-a usando a mesma palavra utilizada 

para conceituar o distrito anteriormente: tranquila. Gostava de estudar ali e considerava os 

professores “muito gente boa” e cuidadosos, isso porque, sempre que necessário, tomavam 

medidas para auxiliar em seu aprendizado, inclusive entrando em contato com seus familiares.  

 

Se a gente não estava conseguindo ter uma nota boa, eles procuravam se esforçar 
para ajudar a gente, ligavam para os nossos pais para poder conversar e ver o que 
estava acontecendo. Os professores conversavam com a gente. A gente também 
tinha liberdade, porque era uma turma pequena, e explicava o que estava 
acontecendo, porque a gente não estava entendendo a matéria (Paulo, 18 anos). 

 

Também comentou, em tom saudosista, a relação com os colegas de turma: “O lugar é 

pequeno, todo mundo conhece todo mundo, aí todo mundo tinha intimidade com todo mundo. 

Ninguém ficava acanhado, não. A turma, quando eu formei na 8ª série [sic], tinha nove 

alunos”. Mesmo prezando a atuação dos professores, não se considerava um bom aluno 

porque fazia muita bagunça, conversava alto na sala e não deixava os colegas estudarem 

direito. Também não costumava fazer dever de casa nem trabalhos escolares, a não ser se 
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fossem em grupo. Suas notas eram ruins, mas, apesar disso, Paulo nunca foi reprovado 

durante o Ensino Fundamental.  

Nesse período, depois que chegava da escola, comentou que almoçava e ia para a rua 

ou para as cachoeiras. Gostava de passear com os amigos, colegas de turma que estudaram 

com ele desde a infância. Lembra que eram, assim como ele, brincalhões e que também 

gostavam de ir às cachoeiras e de jogar bola tanto na escola como fora dela. Além disso, para 

se divertir, Paulo ia à quadra de esportes, andava a cavalo ou passeava pela Serra do Trovão. 

Acessava pouco a internet, mas pesquisava temas relacionados aos trabalhos escolares. 

Ainda não conhecia redes sociais: “Naquela época, acho que ainda não tinha Facebook para a 

gente acessar”. 

Paulo namora uma colega de turma desde o Ensino Fundamental. Contou que o 

namoro era “muito parado”, porque só se encontravam aos sábados e domingos, uma vez que 

a mãe dela não a deixava sair “em dia de semana”. Mesmo estudando na mesma sala e se 

vendo todos os dias na escola, tentavam manter a relação praticamente em segredo. 

Antes do Ensino Médio, Paulo nunca ia sozinho a Ouro Preto. Ia poucas vezes à sede 

do município, sempre acompanhado da mãe ou do pai, para ir ao médico ou ao dentista. 

Ao ingressar no Ensino Médio, passou a estudar, por escolha própria, no Polivalente, 

porque ficava mais perto da sua casa e do ponto de ônibus. Antes, pensou em estudar no Dom 

Pedro, mas desistiu porque lá não é oferecido o 1º ano no turno da manhã e à tarde não há 

transporte escolar para os alunos do distrito. 

Para comentar sobre a nova escola, comparou-a com a de Lavras Novas, estabelecendo 

semelhanças e diferenças. Assim como no distrito, trata-se de uma instituição tranquila, onde 

gosta de estudar, com muita gente bacana, mas, também, com o que ele denominou de 

“pessoas muito ‘zoadas’”. Interessante observar que todos os demais entrevistados 

descreverão suas novas escolas por meio de comparações com a anterior, sua única referência 

de espaço educacional até o momento. Sobre o espaço físico, Paulo o considera bem diferente 

da escola do distrito: a escola de Ouro Preto é maior e tem mais alunos. Sua infraestrutura é, 

na opinião do jovem, um pouco melhor, pois possui sala de computação e ginásio que podem 

ser usados frequentemente pelos estudantes. 

Atualmente, Paulo cursa o 3º ano, mas sua trajetória escolar no Ensino Médio parece 

ter sido bastante conturbada. Após a conclusão do 1º ano no Polivalente, cursou o 2º ano no 

Dom Pedro, por influência da mãe, que sugeriu que o jovem estudasse em uma escola mais 

rígida. Lá, acabou sendo reprovado: “Não gostei de estudar muito lá, porque minhas amizades 

também não eram muito boas e eu sou um cara que não gosta muito de estudar. Mudei de lá 
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porque aqui [no Polivalente] é mais liberal.” Tendo repetido o 2º ano no Polivalente, 

atualmente considera-se um bom aluno, porque, mesmo conversando com todos da turma, 

passou a fazer os deveres e trabalhos, ao contrário do que acontecia na escola de Lavras 

Novas, durante o Ensino Fundamental. O jovem contou que, com o passar do tempo, começou 

a acreditar que estudar e ser um bom aluno eram sua obrigação, entendendo que deve “estudar 

agora, porque quando a gente fica mais velho não tem nem como correr atrás mais”. 

Paulo mencionou que teve dificuldades de adaptação quando ingressou no Ensino 

Médio. Descrevendo a situação genericamente e em 3ª pessoa, talvez como uma forma de 

minimizar o impacto das emoções sentidas no período, comentou: “A gente chegava aqui e 

não conhecia ninguém. Era bastante gente, não sabia com quem conversar, aí a gente ficou 

meio acanhado. Depois de um tempo que a gente conseguiu ficar com menos vergonha da 

turma da gente aqui”. Seu dia a dia também passou a ser mais “corrido” após a entrada no 

Ensino Médio. Pela manhã, permanece na escola e, à tarde, trabalha como recepcionista em 

uma pousada no distrito. Paulo afirma que atualmente tem pouco tempo para lazer. 

Na opinião do jovem, sua família, especialmente a mãe, já que o pai conversa pouco 

com ele e com o irmão, tentou prepará-lo para essa mudança escolar, através de conversas e 

conselhos. Na verdade, a proximidade com a mãe será percebida nas entrevistas com os 

outros sete entrevistados, uma vez que os pais parecem interferir pouco na rotina familiar, 

especialmente no que se refere à criação dos filhos. 

 

Minha mãe falou como era estudar aqui, porque ela já estudou no Polivalente uma 
vez. Minha família me ajudou bem para vir para cá. Ela falava que antes, quando ela 
estudou aqui, era uma escola bem rígida, que todo mundo queria vir estudar aqui e 
que estudar aqui não é fácil – ela até tomou bomba no 1º ano –, que tem que ter 
cabeça para estudar aqui, que é muita gente, para ver com quem a gente vai fazer 
amizade. Aí, com o passar do tempo, depois que eu vim para cá, fui me 
acostumando com o que ela me falou (Paulo, 18 anos). 

 

Paulo relatou que sua mãe conversou muito com ele antes de sua mudança para Ouro 

Preto e que segue acompanhando seus estudos, querendo saber como vão suas notas e o que 

tem feito na escola. Quando foi reprovado no 2º ano, mencionou que sua relação familiar 

passou por um período de crise. Como nunca havia sido reprovado, esse foi um momento no 

qual conversou mais com sua família, sobretudo com a mãe, a respeito de sua vida escolar: 

“Eles acharam meio estranho eu ser reprovado e tiveram até uma conversa mais séria comigo. 

Cortaram algumas coisas. De vez em quando, eles não me deixavam acessar a internet, jogar 

videogame, esses negócios”. 
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Com relação aos professores do Ensino Médio, Paulo comentou que “eles não têm 

aquela preocupação grande igual a gente tinha lá em Lavras Novas, não. Não sei se é porque a 

turma é grande ou a escola também, mas não é igual antes, não. Eles passam trabalhos, esses 

negócios, mas só isso”.  

Sobre sua relação com os amigos, atualmente, Paulo está estudando somente com dois 

de seus colegas do Ensino Fundamental e, saudoso, afirma sentir falta do restante da turma. 

 

Se continuasse a outra turma, ia ser bem melhor. Na outra turma, todo mundo tinha 
intimidade com todo mundo. A gente fala que ainda está todo mundo com saudade 
daquela turma de antes, que todo mundo era colega de todo mundo. Aqui em Ouro 
Preto não é assim, não (Paulo, 18 anos). 

 

Apesar disso, em Ouro Preto, conversa com os novos colegas de turma e de escola, 

mas não considera que tem uma relação parecida com aquela que tinha com os colegas do 

distrito. Em sua turma, atualmente, estão matriculados 45 alunos, mas muitos não vão às 

aulas, e cerca de 30 são assíduos. 

Em Ouro Preto, além da escola, passou a frequentar outros lugares junto dos colegas 

do distrito quando estão sem aula. Contou que passeiam pela rua, vão a algumas lojas e 

assistem a jogos de futebol de outras escolas. Não costumam ir à UFOP, apesar de sua 

localização no mesmo bairro da escola. 

Paulo fez novos amigos desde que se mudou para Ouro Preto, mas a maioria 

relacionada a sua vida escolar. Na escola, durante o intervalo, costuma bater papo e jogar 

baralho com os colegas. No distrito, ainda mantém as mesmas amizades da época do Ensino 

Fundamental. Hoje em dia, como tem muitos colegas no distrito que também trabalham, 

encontram-se apenas à noite, na quadra, ou conversam pelo Facebook. 

Mantendo um discurso saudosista com relação à época na qual ainda estudava em 

Lavras Novas, Paulo comentou o seguinte:  

 
Lá atrás, no passado, quando a gente estudava em Lavras Novas, era bem melhor do 
que estudar aqui em Ouro Preto, não só pelo tempo, porque a gente acorda cedo, 
mas por causa das amizades também. Todo mundo que estuda aqui tem vontade de 
voltar atrás e estudar em Lavras Novas. Se tivesse o 1º ano lá, ninguém ia vir para 
Ouro Preto, não (Paulo, 18 anos). 

 

Tantas mudanças acabaram refletindo em alterações de comportamento após o 

ingresso no Ensino Médio. 

 

Aqui é muito movimentado e a gente fica até mais agressivo. A cabeça também 
muda, não é a mesma coisa de antes, lá da escola passada. Aqui é muita gente e 
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quando a gente está tentando aprender a matéria, alguém fica conversando, assim 
atrapalha, aí acaba que a gente volta para casa com raiva, porque não aprendeu e 
desconta em casa, só em casa (Paulo, 18 anos). 

 

Quando perguntado sobre a possibilidade de cursar o Ensino Médio em Lavras Novas, 

caso a escola local oferecesse essa oportunidade, respondeu enfaticamente que preferiria não 

estudar em Ouro Preto. 

 

Às vezes, ficar vindo aqui para Ouro Preto é muito ruim, porque a gente acorda às 
cinco horas da manhã para estudar. Aí vamos supor que a aula acabe cedo, às nove e 
meia: a gente tem que esperar o ônibus de meio-dia para ir embora. Não tem nem 
como ir embora. Aí eu preferia estudar em Lavras Novas. Se tivesse 1º ano lá, eu 
não viria para cá, não (Paulo, 18 anos). 

 

Nesse sentido, ainda que não tenha caracterizado de que maneira sua conduta tornou-

se agressiva, suas alterações de comportamento parecem refletir as dificuldades de adaptação 

à condição juvenil. A agressividade manifestada pelo jovem, especialmente no trato com a 

família, em detrimento de suas falas saudosistas sobre a tranquilidade referente à época em 

que não precisava se deslocar para estudar em Ouro Preto, constitui um importante aspecto do 

seu perfil. 

Sua forma de se vestir também se modificou neste período. Em Lavras Novas, a 

maneira como se vestia era bem diferente do que em Ouro Preto. No distrito, não só Paulo 

mas os demais jovens entrevistados pareciam preocupar-se menos com o modo como se 

vestiam. 

 

Lá a gente é mais solto. Na rua, a gente anda até descalço, de chinelo. Aqui em Ouro 
Preto, a gente muda. Até para vir para cá, para Ouro Preto, a gente muda. Antes, a 
gente usava uma roupa mais simples em Lavras Novas. Aqui, a gente compra uma 
roupa melhorzinha para vir (Paulo, 18 anos). 

 

No Ensino Médio, Paulo também passou a usar a internet de forma diferente. Agora, 

além de continuar fazendo trabalhos escolares, tem acessado diariamente o Facebook e 

participa de jogos online com os colegas do distrito. No Facebook, costuma ver o que os 

colegas estão postando, curte frases e determinadas páginas. Não tem o hábito de postar fotos, 

mas tem muitos amigos que só conhece virtualmente, inclusive que moram em outras cidades, 

como no Rio de Janeiro-RJ. Paulo adiciona amigos de amigos, especialmente mulheres. 

Participa de grupos virtuais, como o de sua sala de aula. 

Com relação às suas preferências culturais, o jovem disse que gosta de ouvir reggae, 

Charlie Brown Jr. e O Rappa. Assiste a poucos filmes, porque não tem paciência. Frequenta 
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festas de distritos, como Santa Rita de Ouro Preto e Rodrigo Silva. Em Ouro Preto, passou a ir 

a algumas festas do Carnaval e de repúblicas de estudantes da universidade. Mesmo não 

conhecendo esses estudantes, aproveita a ida de algum colega do distrito para ir junto. 

Considera essas festas bem animadas e diferentes daquelas de Lavras Novas, provavelmente 

por se afastar da rede de vigilância existente no distrito e por estar no meio de outros jovens, 

com os quais não convive diariamente.  

Paulo continua namorando sua antiga colega de turma do Ensino Fundamental. 

Atualmente, considera o namoro diferente, mais liberal. Mesmo assim, ainda que os dois 

venham de ônibus para Ouro Preto juntos, não namoram diariamente, devido a compromissos 

escolares e profissionais. Aos finais de semana, no entanto, têm “um prazo maior para ficar na 

rua”. Mesmo assim, Paulo diz que não deseja casar-se com ela, tanto que nem conversam 

sobre isso. “Ah, eu penso, mas não quero me casar, não. A gente vê os outros falando que é 

ruim, que casar não vale a pena. Eu não penso em casar, não.” 

Paulo trabalha como recepcionista em uma pousada do distrito, diariamente, das 14 às 

22 horas. Enfatizou o fato de já ser fichado, ou seja, trabalha formalmente. Decidiu começar a 

trabalhar para guardar dinheiro para a faculdade, mas também usa o salário para comprar 

roupas e ajudar a família.  

Quanto ao futuro, ainda não tem planos bem definidos. Pensa em continuar 

trabalhando e, depois que se formar, tentar o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e 

entrar na UFOP, provavelmente para Engenharia Metalúrgica.  

 

 

 3.1.2 Laís: bom comportamento, medo e insegurança 

 

 

Laís tem 16 anos e, atualmente, é estudante do 2º ano. Iniciou o Ensino Médio no 

IFMG em 2012. Matriculada no curso técnico de Metalurgia, desistiu de dar continuidade a 

ele, abandonando a escola no segundo semestre. Retomou os estudos no ano seguinte no 

Polivalente onde ainda encontra-se matriculada. Trabalha como garçonete aos finais de 

semana em Lavras Novas onde mora em Lavras Novas com a família. 

Em nossos contatos telefônicos para combinar a entrevista, mostrou-se tranquila e 

disposta a participar da pesquisa, não hesitando, como ocorreu com alguns de seus colegas, 

hora alguma em conversar comigo. Apesar disso, seu temperamento tímido evidenciou-se ao 

longo da entrevista. Não aparentava nervosismo, mas suas falas eram curtas e sempre em voz 
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baixa. Evitou contato visual comigo na maior parte do tempo, olhando para mim raramente, 

somente ao final de algumas respostas, como que para solicitar minha aprovação. Suas 

respostas vagas pareceram demonstrar certa dificuldade em elaborar sentimentos e percepções 

de si mesma.  

Em vários momentos, Laís demonstrou o medo que sente de sua situação atual, ao ter 

de frequentar a escola em Ouro Preto. Esse é, inclusive, um sentimento presente ao longo de 

seu discurso, uma vez que a jovem relatou sentir medo de tudo o que é desconhecido, de não 

ter dinheiro para pagar um lanche fora do distrito, das pessoas de Ouro Preto que não conhece 

e em quem não pode confiar, de estar longe de casa e de Lavras Novas. Virtualmente, no 

entanto, parece sentir-se mais segura: em seu perfil no Facebook, possui mais de 1.300 

amigos, muitos desconhecidos, e posta fotos com frequência – são cerca de 140 até o 

momento.  

Laís, assim como muitos jovens no Ensino Médio, tem expectativas vagas com relação 

ao futuro. Atualmente, trabalha como garçonete em um restaurante de Lavras Novas e está 

pensando em estudar Medicina, mas ainda não tem certeza de sua escolha. Mesmo sendo a 

única profissão que pensa em seguir, reconhece a dificuldade de ingressar neste curso.  

 

***** 

 

Laís nasceu em Itabirito, mas mora em Lavras Novas desde pequena. Filha única, 

reside com os pais e com a avó. Para ela, o distrito é um lugar pequeno, no qual “todo mundo 

conhece todo mundo”, expressão que repetiu ao longo de toda a entrevista ao se referir sobre 

ele. Quando perguntada se o local onde reside seria urbano ou rural, comentou sobre sua 

urbanidade, percebida no crescimento do distrito e no recente aumento do número de 

construções: “Era bem menor, não tinha quase nada e agora já cresceu bastante”. 

Dos Anos Iniciais ao 9º ano do Ensino Fundamental, estudou na Escola Municipal de 

Lavras Novas, que, de acordo com ela, era uma escola pequena, na qual, assim como ocorria 

no restante do distrito, “todo mundo conhecia todo mundo”. Laís comentou que gostava 

bastante dessa escola e que, mesmo sendo um pouco preguiçosa em relação às atividades 

escolares, quando procurava se esforçar, conseguia bons resultados. Sempre fazia as 

atividades e os trabalhos de casa, não tendo sofrido reprovações.  

Conversava com todos os colegas, que considerava verdadeiros amigos. Sobre os 

professores da escola distrital, contou que a relação era tranquila e que se relacionava bem 

com todos.  
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Além dos estudos, sua rotina, durante o Ensino Fundamental, envolvia fazer os 

deveres de casa e passar as tardes no computador, acessando o Facebook e um site de notícias. 

Também ia a casa das colegas com certa frequência para conversar:  

 

Ah, elas eram minhas amigas mesmo. Morava todo mundo uma perto da outra, 
convivia bastante no dia a dia. [...] Saíamos para a rua juntas, ficávamos 
conversando na porta; às vezes, tinha algumas brincadeiras. A gente gostava muito 
de jogar adedanha, brincar com esses joguinhos mesmo (Laís, 16 anos). 

 

 Ainda nessa época, comentou que não tinha namorado, mas que gostava de um rapaz: 

“Sempre tem alguém que a gente gosta, né?”. Perguntada sobre por que não o namorou, Laís 

respondeu que ainda era “muito criancinha” e não se sentia preparada para ter uma relação 

afetiva. 

Contou que, nesse período, vinha pouco a Ouro Preto, uma ou duas vezes por mês e 

sempre na companhia da mãe. As duas vinham para comprar roupas ou para pagar alguma 

conta.  

 Depois da conclusão do Ensino Fundamental e de ser aprovada no concorrido processo 

de seleção da nova escola, Laís passou a estudar no IFMG, onde iniciou o curso técnico de 

Metalurgia. Os pais escolheram a escola na qual a filha estudaria. A jovem comentou que, 

para eles, se tratava da melhor escola de Ouro Preto. Quanto à escolha do curso, Laís disse ter 

acompanhado a decisão de seus colegas de Ensino Fundamental. Ingressou no IFMG sem 

saber exatamente que curso estava fazendo e só começou a entendê-lo depois que já estava 

estudando.  

Lembrou que o IFMG era uma escola na qual todos os alunos se esforçavam bastante e 

o aprendizado era “muito bom”. Para ela, tratava-se de uma escola bem diferente em 

comparação com a do distrito, especialmente em relação à convivência com as pessoas: 

“Porque a gente começa a conhecer novas pessoas, a ver um mundo diferente do que era em 

Lavras Novas”. Quanto à estrutura física, contou que sentiu dificuldades em acostumar-se: 

“Era bem grande e a gente ficava meio perdido”.  

Laís cursou o IFMG durante apenas seis meses. Desistiu por não ter gostado do curso, 

repensou sua “escolha” e entendeu que era melhor fazer algo que gostasse ao invés de 

continuar fazendo um curso que não ia aproveitar em seu futuro. Ao longo de toda entrevista, 

sempre que se referia à desistência, usava este mesmo argumento: não era o que queria para o 

seu futuro. Depois disso, passou seis meses sem estudar, esperando o ano letivo terminar, e 

foi procurar uma escola para recomeçar o Ensino Médio. 
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 Nesse primeiro momento de transição para o Ensino Médio, a jovem comentou que 

sua mãe conversava bastante com ela, tentando prepará-la para as mudanças que logo se 

iniciariam. Sua mãe argumentava que sua vida mudaria, que ela ficaria longe de casa e que 

tudo iria ficar bem mais difícil. Essas conversas, no entanto, só ocorreram depois do seu 

ingresso no IFMG. Antes disso, Laís conversava sobre suas dúvidas a respeito da mudança 

para o Ensino Médio com alguns amigos mais velhos, moradores do distrito. Seu pai e sua 

avó também conversaram a respeito dessa fase de mudanças, porém com menos frequência 

que sua mãe. Quando informou sobre sua insatisfação quanto à permanência no curso técnico 

oferecido pelo IFMG, recordou-se que ocorreram conflitos em casa, mas Laís mencionou 

apenas a reação materna: 

 

Foi bem difícil, porque minha mãe demorou a aceitar. Ela queria que eu ficasse lá, 
saísse de lá formada, já com uma profissão. Mas eu fui explicando e, no fundo, ela 
entendeu que não era isso o que eu queria para mim. Eu ia estar lá gastando meu 
tempo com uma coisa que eu não ia querer para mim (Laís, 16 anos). 

 

Somente depois de convencer seus familiares de seu ponto de vista, eles entenderam 

sua decisão e, de acordo com a jovem, aceitaram tudo “tranquilamente”.  

Perguntada sobre a possibilidade de cursar o Ensino Médio em Lavras Novas, caso a 

escola local oferecesse essa oportunidade, tivemos um diálogo importante sobre as 

motivações iniciais da jovem para estudar em Ouro Preto e sobre o medo que sente de estudar 

longe de casa. É interessante que, em sua resposta, Laís comentou que não se arrepende de ter 

ido estudar em Ouro Preto, mas que, apesar disso, suprida a curiosidade a respeito de como 

seria a nova etapa de estudos longe do distrito, preferiria continuar estudando em Lavras 

Novas.  

 

Entrevistadora – Se tivesse Ensino Médio em Lavras Novas você teria vindo 
estudar em Ouro Preto ou permaneceria estudando no distrito? 
 
Laís – Eu teria vindo estudar em Ouro Preto, porque a gente sempre tem uma 
curiosidade de saber como é fora de Lavras Novas. Mas se fosse agora, nesse dia de 
hoje, eu preferia voltar para lá. Lá as coisas são bem mais fáceis. Você está mais 
perto de casa. Você não precisa sentir tanto medo das coisas que vão acontecer. 
 
Entrevistadora – Você tem medo de quê? 
 
Laís – Ah, porque o pessoal de fora, a gente não conhece... Não é todo mundo que a 
gente conhece, a gente não pode confiar em todo mundo. E, em Lavras Novas, todo 
mundo é bem conhecido e a gente podia confiar. 
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Em vários momentos, Laís referiu-se à dificuldade de adaptar-se às idas frequentes a 

Ouro Preto para estudar. Comentou sentir medo da nova realidade: “Em Lavras Novas, a 

gente fazia o lanche lá mesmo. Aqui em Ouro Preto, a gente sempre tem que ter um dinheiro. 

Você tem que ter sempre... Você pensa: se o ônibus atrapalhar, como é que a gente vai fazer 

sem dinheiro?”. Para a jovem, a necessidade de sempre portar dinheiro, de estar longe de casa 

e da família e de relacionar-se com pessoas desconhecidas parecem ter sido fatores que 

levaram a frequentes sensações de medo e insegurança após o ingresso no Ensino Médio. 

Matriculada no Polivalente, já cursou o 1º ano e atualmente está no 2º ano do Ensino 

Médio. De acordo com ela, a opção de estudar nessa escola foi influenciada por amigos do 

distrito que já estavam matriculados na instituição, porque a jovem queria ir para uma escola 

na qual já conhecesse outros estudantes. “Menos preguiçosa e mais esforçada”, tem se 

considerado uma boa aluna e procura fazer todos os trabalhos e exercícios. 

 Depois de iniciar o Ensino Médio, percebeu que sua rotina tornou-se mais “corrida”, 

porque passou a ter de acordar bem mais cedo para ir à escola. Precisando de transporte 

escolar para ir a Ouro Preto e voltar a Lavras Novas, Laís contou que tem chegado em casa 

somente no início da tarde e passa parte desse turno fazendo as atividades escolares.  

Seu temperamento tímido – “porque eu sou bem difícil de fazer amizade” – acarretou 

problemas de sociabilidade, especialmente no início do Ensino Médio, o que, para ela, tornou 

o seu período de adaptação mais difícil. Sobre essa dificuldade explicou, em 3ª pessoa: “A 

gente fica com vergonha. A gente não conhece todo mundo”. Em todos os momentos nos 

quais mencionou as dificuldades enfrentadas após iniciar os estudos em Ouro Preto, a jovem 

referiu-se à sua própria realidade em 3ª pessoa. Outros jovens entrevistados usaram esse 

recurso que pareceu uma forma de distanciar-se dos problemas, generalizando-os. 

Na turma do 2º ano a jovem convive com três colegas do distrito. Disse que sente falta 

dos outros, apesar de continuar vendo a maioria com frequência, inclusive no ônibus a 

caminho das escolas em Ouro Preto. Sobre o contato com os colegas de Ouro Preto comentou 

que está sendo fácil, porque entrou em uma turma boa e porque que gosta de todos. Mesmo 

assim, ressaltou novamente em 3ª pessoa, que se trata de uma relação diferente daquela que 

tinha com a turma em Lavras Novas: “É bem diferente. Aqui a gente não conhece todo 

mundo, então a gente fica mais vergonhoso, o jeito de conversar...”. 

A relação com os professores da nova escola também tem sido diferente:  

 

A gente conversa só o necessário da aula mesmo, porque a gente não tem aquela 
intimidade que tinha com os professores de Lavras Novas. Em Lavras Novas, a 
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gente não conversava só da vida da escola, conversava da vida do dia a dia. Aqui na 
escola, a gente só conversa coisa de sala mesmo (Laís, 16 anos). 

 

Em Ouro Preto, junto com os colegas do distrito, Laís comentou que passou a 

frequentar outros lugares fora do horário de aula: “A gente, querendo ou não, começa a 

conhecer Ouro Preto. A gente vai para todos os lados, né? Quando a aula acaba cedo, a gente 

conhece novos lugares, conhece tudo.” É oportuno observar o uso da expressão “querendo ou 

não” quando a jovem referiu-se à possibilidade de conhecer lugares novos. No Bairro Bauxita, 

onde fica a escola, ela e os colegas de Lavras Novas costumam ficar sentados na pracinha, 

esperando o horário do ônibus. Devido ao trajeto feito pelo ônibus escolar, os jovens precisam 

esperar, em média, 30 minutos após o término das aulas para ir embora. Quando ainda 

estudava no IFMG, contou que ia bastante ao campus da UFOP, ao contrário de agora, uma 

vez que a universidade se localiza um pouco mais afastada da atual escola. 

 Além dos colegas da escola, a jovem fez novos amigos em Ouro Preto através do 

Facebook. Essas relações são, em sua maioria, virtuais, pois Laís só costuma encontrar alguns 

deles “muito de vez em quando” para conversar, porque a jovem não tem tempo para 

permanecer na sede do município além do horário no qual está assistindo às aulas.  

 No distrito, Laís mantém “pouquíssimos” amigos da época do Ensino Fundamental. 

Novamente, a jovem usou a expressão “querendo ou não”, dessa vez para referir-se ao 

distanciamento dos colegas de escola. De acordo com ela, depois que foram para Ouro Preto, 

“querendo ou não, mudam o jeito de pensar, vão crescendo, vão fazendo outras amizades”.  

A própria jovem acredita ter mudado seu jeito de pensar: “Quando eu estava no Ensino 

Fundamental, era tudo muito tranquilo, não sabia o jeito que era lá fora. Hoje em dia, a gente 

evolui mais, a gente aprende mais coisas, coisas diferentes”. Por outro lado, contou que não 

percebeu alterações em seu comportamento, afirmando continuar se comportando como antes 

de começar a estudar em Ouro Preto. Apesar disso, comentou que sua forma de se vestir foi 

transformada após o ingresso no Ensino Médio, tendo ficado mais vaidosa: “Ah, a gente vai 

crescendo... Mulher veste para a outra, né? A gente vê como uma se veste e quer se vestir 

também. A gente usa perfume, batom, maquiagem, tudo”. Laís também colocou um piercing 

no nariz. Convenceu o pai e a mãe, sendo que esta última a acompanhou, e fez questão de 

afirmar que não foi influenciada por ninguém: “Isso não foi nada de amigo ou porque eu vi 

ninguém, não. Eu tive vontade e coloquei”. Ressalta-se que esse foi o trecho da entrevista no 

qual o desejo de expressar sua autenticidade pareceu mais emblemático. A jovem afirmou 

categoricamente, mesmo sem ser perguntada, que a razão de ter colocado o piercing foi 

resultado de uma vontade própria, não tendo sido influenciada por nenhuma outra pessoa. 
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Laís passou a usar a internet com mais frequência durante o Ensino Médio, acessando 

durante todo o dia. Faz trabalhos e pesquisa notícias. No Facebook, compartilha pouco 

conteúdo e curte piadas. Continua tendo amigos que só conhece virtualmente, geralmente 

amigos de amigos, e participa de grupos virtuais da escola e das festas às quais pretende ir. 

Sobre as festas, comparece mais às locais, de Lavras Novas ou Ouro Preto, sempre 

com as amigas do distrito. Mesmo sendo convidada, através do Facebook, e conhecendo 

alguns dos estudantes da UFOP virtualmente, não costuma ir aos “rocks”, festas das 

repúblicas universitárias. 

Com relação às suas preferências culturais, Laís disse que gosta de MPB, de 

Engenheiros do Hawaii, Natiruts e Nando Reis. Não vê filmes, porque não tem paciência para 

assisti-los, mas acompanha a reprise de uma novela à tarde.  

Laís ainda não tem namorado, mas comentou que está gostando de um rapaz de Lavras 

Novas, que já concluiu o Ensino Médio. Sobre isso, falou pouco e timidamente, por isso, não 

insisti no assunto. 

Atualmente trabalha como garçonete em um restaurante do distrito, aos sábados e 

domingos, do fim da manhã ao fim da tarde ou início da noite. Explicou o motivo de ter 

começado a trabalhar com uma afirmação relacionada à mudança da sua forma de se vestir 

após o ingresso no Ensino Médio: “A vaidade vai crescendo e a gente quer comprar as 

coisinhas da gente, ter as coisas. Uso o dinheiro que recebo comigo”. 

Sobre o futuro, pretende terminar o Ensino Médio e começar uma graduação, após 

tentar o ENEM. Ainda não decidiu em qual faculdade entrar, mas sempre pensou em cursar 

Medicina. Sabe que ingressar nesse curso é difícil, mas afirma, de forma tranquila, que, até lá, 

vai pensando no que fazer.  

 

 

3.1.3 Poliana: gosto por mudanças e interesses culturais 

 

  

Poliana tem 20 anos e foi a entrevistada mais velha do grupo selecionado. Tendo 

ingressado no Ensino Médio em 2012, fez o 1º ano no Polivalente e, em seguida, transferiu-se 

para o Dom Pedro a fim de dar continuidade a seus estudos. Não sofreu nenhuma reprovação 

nessa etapa de sua formação escolar. Trabalha e mora em uma casa de família em Ouro Preto 

e, aos finais de semana, atua como garçonete em Lavras Novas. 
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A jovem aceitou prontamente o convite para participar das entrevistas a respeito de 

sua transição para o Ensino Médio. Ao longo de nossos contatos telefônicos e por Facebook 

para apresentar a proposta e agendar as gravações, demonstrou tranquilidade, segurança e 

fácil compreensão acerca dos objetivos e do desenvolvimento desta pesquisa.  

Como mora em Ouro Preto, onde trabalha informalmente em uma casa de família 

cuidando de duas crianças à tarde e à noite, foi necessário que nossos encontros acontecessem 

em seu ambiente de trabalho. 

O roteiro foi desenvolvido em dois encontros e Poliana foi a jovem cujas gravações 

ficaram mais longas, com cerca de meia hora a mais do que a maioria dos entrevistados. Além 

disso, não tentou ler as perguntas, nem aparentou preocupação em dar respostas corretas. No 

primeiro dia, a entrevista foi interrompida algumas vezes para que pudesse responder às 

demandas de uma das crianças que estava em casa e aos chamados telefônicos de sua 

empregadora. 

A jovem, ao contrário da maioria dos outros entrevistados, mostrou-se bastante à 

vontade e descontraída durante as gravações. Contou casos, reproduzindo diálogos e cenas e, 

muitas vezes, riu de si mesma. Em algumas perguntas, deu respostas engraçadas e 

constantemente usou gírias como “cara”, “véi” e “tipo assim”. Somente no início de cada 

encontro, aparentou certa tensão, algo que foi dissolvido em poucos minutos. Parecia estar 

gostando da situação de entrevista e se sentindo importante diante de tamanha atenção. 

Em nossos dois encontros, a jovem sentou-se à minha frente e olhou diretamente para 

mim. Somente em poucos momentos olhava à frente e para o alto, como que para resgatar 

alguma memória sobre o tema que conversávamos. 

De forma geral, suas falas mostraram-se elaboradas e articuladas. Poliana parece 

possuir uma capacidade de auto-reflexão e de consciência sobre si mesma e sobre o que lhe 

acontece. Assim como os demais entrevistados, só mencionou nomes de amigos e professores 

quando perguntada. Parece que os jovens interlocutores desta pesquisa compreendem, ainda 

que intuitivamente, a questão ética relacionada à exposição de terceiros.   

Todos os perfis traçados ao longo desta pesquisa são autênticos e genuínos, no 

entanto, o perfil de Poliana difere-se substancialmente daqueles produzidos sobre os demais 

jovens de Lavras Novas. Ela é a única entrevistada que participa assiduamente de grupos 

juvenis. Já fez aulas de balé e, atualmente, frequenta um curso de teatro e participa do grupo 

religioso Jovens Unidos Seguindo Cristo (JUSC). Também é a única dos oito entrevistados 

que deixou Lavras Novas para morar em Ouro Preto a fim de trabalhar. Demonstra interesses 

um pouco mais concretos com relação aos seus projetos de futuro e iria participar do ENEM 
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no final de 2014. Parece conciliar os interesses de sua juventude com as exigências de sua 

realidade social, minimizando impactos negativos e procurando estabelecer estratégias que 

possibilitem conseguir dinheiro, estudar, se socializar e se dedicar a atividades artísticas e 

culturais. 

 

***** 

 

Poliana nasceu em Ouro Preto e passou toda a vida em Lavras Novas, tendo saído do 

distrito somente em 2014 para trabalhar na sede do município. 

A jovem descreve Lavras Novas como sendo “um lugar calmo, tranquilo, pequeno, 

bem gostoso, onde todo mundo conhece todo mundo”. Apesar de comentar que o distrito tem 

crescido devido ao movimento turístico, em sua opinião, ainda se trata de um ambiente rural 

em função de haver vacas e cavalos na rua e devido ao trânsito limitado de carros. 

Quando ainda morava no distrito, dividia a casa com a mãe e duas irmãs. Localizada 

ao lado da Igreja Matriz de Nossa Senhora dos Prazeres, o imóvel pertence à sua mãe.  

Além das irmãs, Poliana tem um irmão que mora em Ouro Preto, com uma das tias. 

Todos os irmãos são mais velhos que a jovem e estudaram até o 3º ano, tendo concluído o 

Ensino Médio em Ouro Preto. Uma das irmãs trabalha em uma pousada de Lavras Novas, a 

outra em um restaurante e o irmão em uma empresa de laminados de alumínio, em Ouro 

Preto. Sua mãe estudou em Lavras Novas até o 6º ano. Atualmente, trabalha como diarista de 

uma pousada do distrito, a mesma na qual Paulo, outro entrevistado, atua como recepcionista. 

No início de nossa conversa a jovem quis comentar sobre sua mudança para Ouro 

Preto, ocorrida após o ingresso no Ensino Médio: 

 

Mudei porque vim trabalhar aqui, aí, como não tinha jeito de conciliar por conta do 
horário, tive que vir morar aqui. Para mim foi bem melhor, porque estudando aqui, 
tudo facilita, fica mais fácil. [...] Eu cuido de dois meninos aqui em Ouro Preto e lá 
em Lavras Novas sou garçonete. [...] Cuido deles mais à noite, que é o horário que a 
mãe dos meninos não está em casa, porque à tarde um está fazendo alguma 
atividade: inglês ou futebol. O outro está na escola. Nunca estão em casa. Fico mais 
sozinha no momento da tarde... É melhor também, porque aí eu tenho tempo de 
estudar, fazer minhas coisas, né? (Poliana, 20 anos). 

 

Quando perguntada sobre como é morar na casa de uma pessoa para quem trabalha e 

que não é da sua família, Poliana respondeu brevemente: “É bem diferente assim, né? Tipo, 

sei lá, acho que como eu já conhecia a pessoa, não foi muito difícil de me adaptar, então foi 

bem legal”. Durante todo o momento no qual falou sobre esta experiência, a jovem mostrou-
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se reticente ao comentar sobre as dificuldades de mudar-se para a casa da empregadora e as 

responsabilidades e desafios relacionados ao acompanhamento de duas crianças. Focada 

especialmente nos benefícios que a mudança para Ouro Preto lhe proporcionou, Poliana 

comentou que, além de ter tempo de estudar porque costuma ter as tardes livres, teve a 

possibilidade de encontrar as amigas com mais frequência, de andar mais pela cidade e de 

fazer um curso de teatro oferecido pelos alunos do curso de graduação em Artes Cênicas da 

UFOP nas tardes de segunda e quarta-feira. Poliana comentou sobre seu interesse em fazer 

aulas de teatro: 

 

Porque eu gosto muito de teatro, desde sempre. Já fiz um ano aqui em Ouro Preto 
mesmo, na Casa da Ópera. Aí teve essa mudança de prefeito e acabou que não deu 
para continuar. Como nesse ano teve essa oportunidade, eu agarrei! [...] Meu 
interesse para fazer aulas de teatro surgiu lá em Lavras Novas. Já gostava desde 
pequenininha de participar das festas, coisas da escola, teatro, dança... Sempre me 
interessei muito por essa parte de arte, essas coisas (Poliana, 20 anos). 

 

Até o 9º ano, Poliana estudou na Escola Municipal de Lavras Novas. Para a jovem, 

estudar lá “era muito legal”. Descreveu a instituição como sendo pequena e com poucos 

alunos, o que possibilitava uma aproximação muito maior dos alunos com a equipe escolar: 

“Assim fica muito mais fácil de você aprender e gostar da escola”. Perguntada sobre a 

estrutura da escola, Poliana corrigiu uma informação a respeito de seu tamanho: “O espaço 

físico é bem grande. É uma escola boa, sabe? Tem um espaço bem legal, mas o que a deixa 

pequena é essa coisa de não ter muitos alunos, né? Aí fica aquela coisa pequenininha e 

aconchegante”. Ao complementar suas impressões sobre o espaço e descrever a escola, 

comparou-a com as instituições de Ensino Médio que passou a frequentar em Ouro Preto, o 

Polivalente e o Dom Pedro: 

 

As salas não eram tão ruins assim, porque a gente percebe essa coisa do ruim e do 
bom quando a gente troca de escola, entendeu? As salas de Lavras Novas e as salas 
de aula daqui de Ouro Preto são totalmente diferentes. Aí você vê que é muito 
melhor, são salas bem cuidadas, entendeu? E outra coisa: a gente também tinha um 
salão muito grande, que dava para a gente fazer atividade física, festa... Tinha um 
pátio enorme. Era bom... Também tinha um jardim também, um parquinho das 
criancinhas, porque a gente não podia entrar lá. [riso] Tinha biblioteca, que era 
muito boa (Poliana, 20 anos). 

 

Assumindo o caráter de reflexividade da entrevista, comentei com a jovem a respeito 

da seguinte comparação feita por ela: “Depois que chegou a Ouro Preto, começou a perceber 

que certos aspectos da escola de Lavras Novas eram melhores”. Pedindo que me explicasse 

melhor sobre isso, comentou: 
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Por exemplo: a sala de aula lá é uma sala pequena e tal, mas é gostosa. Aí você 
chega aqui em Ouro Preto, a sala de aula, quando chove, quase que a gente tem que 
sair da sala, porque escorre água pela parede, altas pingueiras [sic] no teto, o chão 
furado. As tomadas da sala nem funcionam. Tipo, quando a gente vai ver algum 
vídeo tem que trocar de sala, porque não dá. É tudo rabiscado, as cadeiras estão 
todas quebradas, tudo detonado. Em Lavras Novas era um pouco diferente, né? 
Acho que os alunos conservavam um pouquinho mais. Tipo, tem isso também: 
cadeira rabiscada, quebrada, sala um pouco ruim, mas você vê a diferença, se nota. 
[...] Em Lavras Novas, os alunos são diferentes. Acho que vai mesmo da criação, do 
convívio. São alunos que conhecem, reconhecem o trabalho do outro e veem que 
aquilo vai fazer falta. E aqui [em Ouro Preto] eu acho que não, sabe? Ninguém está 
nem aí para a dona da cantina que limpa a sala, para quem limpa um banheiro, para 
quem faz a nossa comida. Ninguém está nem aí. Acho que a criação aqui em Ouro 
Preto é um pouco diferente. Criação e o convívio mesmo no dia a dia das pessoas. 
Aqui em Ouro Preto, por ser uma escola muito maior, com muito mais alunos, acho 
que fica meio difícil você conhecer e se entrosar com todo mundo, mas isso não faz 
com que a pessoa deixe seus valores de lado, entendeu? (Poliana, 20 anos). 

 

Ao ser perguntada sobre a qualidade do ensino em Lavras Novas, a jovem comentou 

inicialmente sobre um ponto de vista surgido a partir de seu ingresso no Ensino Médio que 

merece ser citado na íntegra: 

 

Acho que isso vai muito do professor e do aluno, porque tem professor que quer ir 
para a sala de aula dar aula e fazer com que o aluno aprenda. Tem professor que não 
está nem aí: se você aprendeu, você aprendeu; se não aprendeu, o problema é seu. E 
tem aluno que quer ir para a escola para estudar. Tem aluno que vai para brincar, 
porque não está a fim de ficar em casa, porque a mãe fica falando blá-blá-blá a 
manhã inteira, então vai para a escola para encher o saco do professor e de quem 
quer aprender. Eu acho que é isso, vai muito do aluno e do professor. [...] Eu passei 
a perceber isso depois. Quando cheguei aqui e fui para uma escola, vi que a coisa é 
totalmente diferente de quando eu estava lá em Lavras Novas. A proporção é muito 
maior (Poliana, 20 anos). 

 

Em seguida, quando passamos a conversar mais sobre o ensino no distrito, Poliana 

disse que gostava muito de estudar em Lavras Novas devido ao fato de que tinha um contato 

maior com os professores. Além disso, comentou sobre a relação entre o número de alunos 

reduzido e a facilidade de aprendizado. Também elogiou especificamente seus professores de 

Artes, Ciências, Geografia, História e Português, que faziam com que os alunos gostassem da 

matéria, o que melhorava ainda mais a qualidade do ensino em sua opinião. Poliana foi a 

primeira das jovens entrevistadas a citar as aulas de História ministradas por mim sem fazer 

referência direta à minha pessoa. Até o final do trabalho de campo, outros jovens 

entrevistados fariam o mesmo, como se a pesquisadora diante deles e a antiga professora de 

História fossem indivíduos diferentes. 

Da mesma forma que outros jovens entrevistados, quando perguntada sobre o que 

gostava na escola, a jovem enfatizou suas relações sociais: “Acho que das pessoas. Dos 
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alunos, dos meus amigos, da sala de aula, dos professores, das moças da cantina e, em partes, 

da direção”. Sobre o que não gostava, comentou sobre a falta de organização na administração 

da escola, que não tinha o hábito de escutar as demandas dos alunos. 

Durante o Ensino Fundamental, Poliana considerava-se uma aluna participativa: “Ah, 

eu fazia tudo! Tudo que tinha, eu participava. Acho que eu estava lá e queria, cada vez mais, 

poder participar daquilo. Sempre queria o melhor para aquela escola e para todo mundo que 

estudava lá”. A jovem contou que participava de saraus, de atividades relacionadas à cultura e 

arte e do projeto Lavras Novas: nosso patrimônio, que desenvolvemos durante três anos no 

distrito. Apesar de seu engajamento, Poliana informou que nem sempre eram realizadas 

atividades culturais e artísticas na escola, seja por falta de interesse dos alunos ou pela 

direção, que se mobilizava pouco em apresentar projetos atraentes. Durante os dois encontros, 

sempre que comentava a respeito do seu interesse por atividades culturais e artísticas, a jovem 

demonstrava excitação, sorrindo e gesticulando de forma mais intensa e agitada. 

Nesse período, gostava de estudar História e não gostava de Matemática. Novamente, 

fez referência a mim de forma indireta:  

 

Ah, porque eu gostava da professora de História. [riso] Eu acho que quando o aluno 
gosta do professor, você começa a gostar da matéria, entendeu? Igual, por exemplo, 
eu não gostava do professor de Matemática, então eu não gosto de Matemática! Eu 
acho chato! Esse ano, não. Igual esse aí, eu gosto do professor, então eu procuro 
aprender aquela matéria, né? (Poliana, 20 anos). 

 

Sobre o fato de considerar-se uma boa aluna, Poliana respondeu, rindo, que isso era 

variável: “Porque tem dias que eu não era uma boa aluna, não. Aí eu quebrava o pau mesmo! 

Mas tinha dias que não: prestava atenção e tudo...”. Contou que só tirava boas notas quando 

estudava, embora não precisasse dedicar-se muito nas matérias nas quais tinha facilidade, 

como História, Geografia e Português. No entanto, naquelas em que tinha dificuldade, como 

Matemática, Física e Química, estudar nem sempre garantia tirar notas acima da média. 

Mesmo assim, a jovem não tirava “notas vermelhas”, porque, com os trabalhos e o bom 

comportamento, conseguia aumentar sua média e se recuperar.  

A entrevistada comentou que foi reprovada duas vezes no 5º ano, ainda no Ensino 

Fundamental I. Interessante observar a associação que fez entre desempenho escolar e relação 

familiar, uma vez que justificou as reprovações seguidas devido a problemas em casa e a 

conflitos psicológicos: 
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Entrevistadora – Você disse que foi reprovada duas vezes no 5º ano e teve cursar a 
série três vezes. Por que acha que isso aconteceu? 
 
Poliana – Ai, eu acho que é mais dentro da cabeça. Acho que é mais por problema 
relacionado com família. Coisa mais do psicológico, né? Hoje eu consigo entender 
isso, porque naquela época eu não conseguia entender nada, então eu só estava 
tomando bomba e pronto e acabou. Mas agora, como estou mais velha, consigo 
olhar para aquele tempo e ver que é mesmo um pouco dessa situação, desses 
problemas familiares. Acho que eu ficava revoltada, aí tinha essas crises e não 
estudava, não queria saber de nada. 
 
Entrevistadora – Então você está me dizendo que, em função de problemas na sua 
vida familiar, em casa, você acabou tendo problemas na escola que resultaram em 
duas reprovações. Que tipo de problema na escola você teve? Como isso repercutiu 
na sua vida escolar? 
 
Poliana – Aí eu fazia bagunça, não copiava nada dentro de sala de aula, não fazia 
trabalho. Não fazia nada. Só ia na aula por ir, porque não tinha outra opção. 
 
Entrevistadora – E a equipe escolar não percebeu que você estava com problemas? 
 
Poliana – Não. 
 
Entrevistadora – Não tentou te ajudar de alguma maneira? 
 
Poliana – Não. 

 

Depois de mudar de turma três vezes em função das sucessivas reprovações, Poliana 

acabou se identificando com uma turma na qual se encaixou e se sentiu acolhida. Nesse 

momento, começou a estudar e a gostar de ler livros: “Nunca ia pensar que eu ia gostar de 

ficar lendo livros!”. A entrevistada comentou que começou a se interessar por leitura depois 

que um professor de Português pediu que cada aluno escolhesse um livro na biblioteca 

escolar, lesse e apresentasse a história para a turma. Afirmou que continua sendo uma boa 

leitora e, recentemente, finalizou a leitura de Cidades de papel e de Ensaios de amor. Seu 

nome fictício, inclusive, foi inspirado no livro homônimo, Poliana. 

Poliana não recordou o número exato de colegas que teve entre o 6º e o 9º ano: “Acho 

que tinha uns 15 ou 20... Sei lá! Era a maior turma da escola”. Mesmo assim, referiu-se ao 

fato de que tinha uma boa relação com todos, embora sua turma tivesse o seguinte hábito 

“chato”: “A cada dia estava com raiva de um. A sala inteira ficava com raiva dessa pessoa. 

[...] Acontecia alguma coisa e, a cada mês ou semana, era alguém na berlinda. Hoje eu olho e 

falo: ‘Ai, que ridículo!’ Desnecessário! [riso]”. 

Além destas situações de conflito, lembrou-se que se tratava de turma unida e do 

grupo que mais participava das atividades escolares. Segundo ela, também era a turma da qual 

o diretor mais reclamava, dizendo que eles eram “impossíveis e bagunceiros”: 
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A gente fazia muita bagunça. A gente movimentava aquela escola na hora do 
intervalo. Cada intervalo a gente inventava uma coisa para fazer. [...] Teve uma vez 
que uma menina levou uma cortina para a escola. Aí o que a gente fazia? Tirava essa 
cortina da sala, cada um segurava numa ponta, chamava os meninos mais novos das 
outras salas, colocavam-nos na cortina e jogava lá no alto e voltava, lá no alto e 
voltava! Aí, um dia, a menina da cortina foi brincar, só que nós a deixamos cair! Ela 
ficou com raiva e levou a cortina embora! Aí a sala ficou com raiva dela! [riso] [...] 
Também teve a época de ter que pular a janela: pulava a janela e corria a escola 
inteira. Não sei onde está a adrenalina nisso. Não sei o propósito disso! [riso] 
(Poliana, 20 anos). 

 

Ainda sobre a relação com os colegas de turma, disse que adorava quando os 

professores marcavam trabalhos em grupo. Ao mencionar os encontros para a realização das 

atividades escolares, Poliana comentou pela primeira vez sobre a separação entre meninos e 

meninas, situação que será mencionada outras vezes nas duas entrevistas realizadas com ela. 

 
Sempre tinha o grupo fixo, os meninos com os meninos e as meninas com as 
meninas. Não se misturavam. Quando misturava, era uma ou outra que ia para o 
grupo dos meninos, porque não estava se encaixando. Aí a gente se reunia à tarde, ia 
para a biblioteca, levava refrigerante, pão de queijo, pedia para as meninas da 
cantina assarem para a gente... E o trabalho: só no último dia! [riso] (Poliana, 20 
anos). 

 

Poliana contou que também se relacionava bem com todos os outros colegas da escola, 

conversando com uma “turminha” diferente a cada dia, durante o intervalo ou antes do início 

das aulas.  

Fora do horário da aula, a jovem contou que sempre se encontrava na rua com as 

amigas da escola para andarem de bicicleta, apanhar jabuticaba, cana e pêssego. Também 

jogavam maré, pulavam corda e brincavam de futebol com os meninos, apesar deles não 

gostarem, porque as meninas sempre ganhavam. Conforme exposto anteriormente, durante 

toda sua fala, Poliana referiu-se a uma série de situações nas quais os jovens se separavam em 

função de diferenças de gênero, como na divisão dos grupos para a elaboração de trabalhos 

escolares e nas opções de lazer. O trecho a seguir reflete sua opinião a respeito da dificuldade 

que possuía de se relacionar com os rapazes:  

 

Menino é muito chato, né? [...] Era sempre um tanto de menina brincando, depois 
chegavam os meninos atrapalhando tudo! Aí a gente não brincava mais, porque 
avacalhava a brincadeira, sabe? A gente lá, brincando tudo certinho, e chegavam os 
meninos, aí não dava certo! (Poliana, 20 anos). 

 

 Outra forma que Poliana e as amigas encontravam para se divertir era comemorar 

aniversários com festas surpresas: “A gente fingia que não sabia, mas todo mundo sabia que 

ia ter, né? Aí mandava fazer o bolo e comemorava lá no Salão Paroquial de Lavras Novas”.  
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Sobre as amigas mais próximas e com quem estudava na escola, disse que eram muito 

engraçadas: “Nossa, eu adorava estar com essas meninas! A gente ficava rindo o dia inteiro, 

cara! Tudo era motivo de rir! Tudo! Era só bobeira!”. Mais adiante, mas se referindo ao 

relacionamento com as colegas do Ensino Médio, Poliana novamente comentará sobre o 

quanto adora estar na companhia das amigas, sempre meninas. Para ela, essa aproximação 

parece funcionar como uma estratégia intuitiva de pertencer a um grupo no qual se sente bem 

e segura.   

A respeito de sua relação com os professores de Lavras Novas, afirmou que se dava 

“super bem” com eles, que gostava de todos e que eles também gostavam dela. Com alguns, 

no entanto, tinha mais afinidade: “Você cria um afeto um pouco maior com aquele professor, 

então você conversa muito mais com ele, brinca muito mais e tem liberdades maiores”. 

Geralmente, sentia-se à vontade para conversar sobre todo tipo de assunto com os professores, 

apesar de conversarem pouco sobre assuntos relacionados à adolescência e juventude. 

Sobre os professores do Ensino Fundamental I, recordou-se que se encontrava com 

todos fora da escola, pois eram moradores do distrito. Quanto aos professores do 6º ao 9º ano, 

encontrava-se fora da escola somente comigo, durante as ações do projeto de educação 

patrimonial Lavras Novas: nosso patrimônio. Mesmo assim, referiu-se a mim de forma 

indireta, “a professora de História”. 

Sobre sua forma de se vestir neste período, acha que era normal, apesar de, hoje, usar 

roupas diferentes: “Eu acho que o tempo passa e as coisas também mudam, então, por 

exemplo, uma roupa que eu usava antes, hoje eu acho aquilo o cúmulo do absurdo! Não usaria 

nunca! [riso] Naquela época, acho que usava o que todo mundo usava”. Para ir à escola, não 

costumava usar uniforme, apesar da obrigatoriedade. Como achava o uniforme feio, vestia 

“calça jeans, blusa normal e uma blusa de frio”. Apesar de não se maquiar nesse período, 

Poliana gostava de pintar cada unha com um esmalte diferente. Também cuidava dos cabelos 

de forma diferente: “Tinha dias que eu estava de trancinha, tinha dia que estava liso, tinha dia 

que estava natural mesmo”. 

Sobre o uso da internet no período do Ensino Fundamental, Poliana relatou que não 

utilizava com a mesma frequência de atualmente, porque ainda preferia brincar. Com o 

tempo, passou a acessar o Orkut e o MSN do computador de casa. Também pesquisava letras 

de música e acessava o blog do projeto Lavras Novas: nosso patrimônio. Sobre o Facebook, 

comentou rindo sobre o conteúdo que costumava publicar, associando isso ao fato de ser 

adolescente: “Ah, essas frases idiotas! Essas coisas de adolescente retardado! Ai, que mico!”. 

Curtia e compartilhava com frequência e tinha amigos que só conhecia só virtualmente: “Eu 
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adicionava muita gente que eu não conhecia e conversava. Eu lembro que tinha uma menina 

do Rio [Rio de Janeiro], a gente batia papo. Tinha uma outra menina que era daqui de Ouro 

Preto. Um outro menino não sei da onde”. 

Nesse período, Poliana ainda não namorava ninguém, mas “ficava” com um rapaz de 

Lavras Novas, sempre escondido das famílias. Ele também havia estudado na escola do 

distrito, mas já havia se formado e estudava em Ouro Preto. Recordou-se, sempre enfatizando 

as diferenças entre meninos e meninas, que achava esse tipo de relacionamento bom, ainda 

que estranho. 

 

Ah, era estranho, mas era bom! [riso] Os meninos, quando mais novos, sei lá... 
Menina amadurece muito mais rápido. Eles são muito cansativos, repetitivos, cheios 
de nhém-nhém-nhém. Porque a gente tinha um pensamento mais à frente, sabe? Eles 
faziam muita brincadeira, sabe? Não sabiam conversar, ficavam com muita gracinha. 
Aí chegava outro menino e ficava brincando essas brincadeiras de menino bobo, um 
batendo no outro, essas coisas. E acho que a menina não tinha muito essa coisa, 
sabe? Tenho paciência para isso, não! Aí “ficava”, encontrava de noite, mas era tudo 
escondido. A gente era novo, né? Tinha medo da mãe ficar sabendo, de algum 
parente: “Ah, você está ‘ficando’ com não sei quem...”. Era perigoso. [...] E a gente 
“ficava” com a pessoa que a gente gostava. Não tinha muito esse: “Ai, vou sair na 
rua para ‘ficar’ com não sei quem só porque chegou em mim”. A gente “ficava” com 
a pessoa que a gente gostava (Poliana, 20 anos). 

 

Antes do Ensino Médio, a jovem vinha pouco a Ouro Preto, de duas a três vezes por 

mês. Aproveitava a companhia da mãe ou de alguma tia que vinha para ir ao banco, fazer 

compras ou consultar-se com algum médico, para vir passear. Nesse período, ainda não 

conhecia direito a cidade: “Só comecei a conhecer aqui, saber andar mesmo depois que vim 

estudar aqui”. 

Dez dias depois da primeira entrevista conversamos sobre sua experiência de vida a 

partir do ingresso no Ensino Médio. Depois de concluir o Ensino Fundamental em Lavras 

Novas, Poliana passou a estudar no Polivalente. Sua primeira opção teria sido o Dom Pedro, 

porque, em sua opinião, o ensino era mais “puxado”, além dos professores e alunos serem 

“diferentes”. No entanto, como a instituição não oferecia o 1º ano no turno da manhã e não 

havia transporte disponível para levá-la nesse período, a jovem optou por cursar o 1º ano no 

Polivalente. Inspirada em outros amigos que haviam feito a mesma coisa, a jovem adotou a 

seguinte estratégia: fez o 1º ano nesta escola e, em seguida, transferiu-se para o Dom Pedro.  

Sobre seus primeiros dias no Ensino Médio, Poliana comentou sobre o estranhamento 

que sentiu ao ingressar no Polivalente e, no ano seguinte, no Dom Pedro. Ao longo de toda a 

entrevista, é possível perceber a capacidade da jovem compreender melhor certos aspectos de 

sua vida ao acumular vivências: 
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Ah, estranhei muito. Eu vinha de uma escola com poucos alunos, onde a gente tinha 
um acesso muito maior aos professores e com todo mundo da escola. Aí, quando 
cheguei ao Polivalente foi muito diferente, né? Uma sala com muitos alunos e eu 
não conhecia quase ninguém. Tipo, minha turma estava lá comigo, mas não era todo 
mundo junto, entendeu? Tinha muitas outras pessoas que eu ainda não conhecia e 
achei muito estranho. O modo do professor dar aula, a preocupação do professor 
com o resultado do aluno e do aluno para com o trabalho do professor: é muita falta 
de respeito. [...] A qualidade do ensino é baixa, muito ruim. Eu percebi isso por ter 
mudado para o Dom Pedro. Senti essa falta, porque eu não sabia quase nada. Tipo, 
eu fiquei perdida no meio de uma turma que tinha umas 46 pessoas e eu não sabia 
quase nada. Eu lembro que, no primeiro dia de aula, o professor de Matemática 
começou a revisar a matéria do ano retrasado, eu falei assim: “Gente, eu não aprendi 
isso! Eu não sei nada disso!” Até conversei com ele, pedi para me dar uma ajuda 
porque senão eu não ia dar conta. Tanto que no 1º bimestre, fiquei com nota 
vermelha, porque foi complicado (Poliana, 20 anos).  

 

Recordando-se especificamente sobre seus primeiros dias no Polivalente, comentou 

que se sentiu horrorizada diante de tanta diferença em relação ao período imediatamente 

anterior, no qual ainda estudava em Lavras Novas, e que precisou de tempo para elaborar 

psicologicamente tamanha mudança. 

 
Ah, lembro pouco, mas lembro que foi estranho. Eram os primeiros momentos, de 
estranhar, de ficar meio assim, aí depois os dias foram passando... Aí tem os 
primeiros dias de aula, o primeiro dia, o segundo, até chegar uma Educação Física. 
Chegou na Educação Física, todo mundo conhece todo mundo! [riso] [...] Além de 
mim, tinha bastante gente nova, que ainda não se conhecia. Tinha a gente, que era de 
Lavras Novas, a turma que era do 9º ano. E tinham outras turmas que vieram 
também do 9º ano, algumas pessoas juntas. [...] Mas sei que, nesses primeiros dias, 
eu fiquei meio horrorizada! [riso] Falei assim: “Nossa, como era bom estudar em 
Lavras Novas”. Depois que as coisas passam, que a gente vê que não tem mais, a 
gente começa mesmo a dar valor: “Nossa, como isso me faz falta, como era bom... 
Não aproveitei aquele tempo como eu deveria ter aproveitado”. Então achei muito 
estranho mesmo. Depois fui caminhando, superando, resolvendo as coisas dentro da 
minha cabeça mesmo, articulando e vendo se é bom ou não: “Será que vou nesse 
caminho? Ele vai dar certo? Não vai?” Fui indo e foi tranquilo, eu gostei (Poliana, 
20 anos). 

 

Além das dificuldades iniciais relacionadas à vivência escolar, depois que passou a ir 

diariamente a Ouro Preto, Poliana precisou adaptar-se à sua nova rotina, que se transformou 

completamente em relação à época em que ainda estudava em Lavras Novas. Durante seu 

primeiro ano no Ensino Médio, acabava permanecendo na sede do município durante todo o 

dia em função das aulas de balé e de teatro. Foi preciso acostumar-se também ao entorno da 

nova escola, localizada no Bairro Bauxita, que, de acordo com a entrevistada, não tinha 

nenhuma semelhança com relação a Lavras Novas:  

 

A escola é diferente, as ruas são diferentes, as pessoas são totalmente diferentes e a 
essência também é totalmente diferente. Estar lá em Lavras Novas não é a mesma 
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coisa que estar aqui em Ouro Preto. O ar é totalmente diferente, você sente uma 
coisa livre e aqui, um pouco de repressão mesmo, uma coisa reprimida (Poliana, 20 
anos). 

 

No Polivalente, gostava do convívio com as amigas e do fato de a escola oferecer 

cursos extras no turno da tarde: teatro, dança, capoeira e pátina. “Eu achei isso muito legal, 

porque chama atenção da gente, que é jovem, a fazer algumas outras coisas”. Poliana chegou 

a fazer o curso de pátina e só não se inscreveu no curso de teatro porque já estava fazendo 

outro, oferecido pela prefeitura municipal. Este foi o segundo momento da entrevista no qual 

se referiu à sua adolescência e juventude, percebendo-se como tal. 

Sobre o que não gostava nesta escola, Poliana comentou sobre a dificuldade de se 

relacionar com determinados colegas e professores. Referiu-se especificamente sobre o 

impacto que a agressividade de determinado grupo de alunas lhe causou. De forma geral, suas 

memórias sobre o Polivalente são negativas e, mesmo relativizando tal impressão em certos 

momentos, a jovem afirmou recorrentemente que não gostava de estudar lá.  

 

Tive um pouco de problema em querer estar ali, entendeu? Acho que, quando a 
gente não gosta, fica mais difícil ainda. [...] Eu não gostava de muita gente! [riso] 
Eram poucas pessoas que eu gostava lá. Também gostava de poucos professores, 
que me faziam admirá-los e achar: “Que máximo estar aqui estudando, assistindo a 
essa aula”. Acho que eu não gostava de assistir aula e nem gostava de ir à escola. Eu 
só gostava por causa dos meus amigos, né? [...] A maioria dos colegas era muito 
diferente de mim. Eu tinha um pensamento diferente. Tipo, não que eu achasse 
errado ou tinha preconceito do modo deles viverem a vida deles, do modo de pensar, 
de agir, não é isso, mas acho que tem coisa que é desnecessária, entendeu? Então eu 
não gostava, não fazia questão de fazer amizade, nem de estar junto. Tanto que 
ficava só eu e as meninas da minha sala. No intervalo, eu nem saía de sala. [...] Eles 
faziam umas brincadeiras bobas, ficavam debochando das pessoas, querendo brigar 
com a pessoa só porque ela é novata. Eu mesma, no início do ano, quando entrei na 
escola, nem queria ir mais, nem queria estudar, porque tinha umas meninas lá que eu 
morria de medo, que eu nem conhecia e elas ficavam olhando estranho... Se saísse 
para o intervalo, ficavam jogando giz na gente e tal. Eu nem gostava de sair na hora 
do intervalo. [...] Elas faziam isso com o povo de Lavras Novas e se a gente fizesse 
amizade com alguma outra menina novata era a mesma coisa. [...] Acho que elas 
faziam isso porque as pessoas têm muito medo do novo e, sei lá, acho que tinham 
vontade de nos conhecer. Teve uma vez que eu e uma amiga minha novata fomos ao 
banheiro e essas meninas estavam todas lá. Aí eu falei: “Agora a gente vai apanhar 
aqui dentro!” A gente entrou morrendo de medo. Aí eu falei: “Quer saber, vamos 
perguntar para elas qual é a delas”. Cheguei perto e falei: “A gente não se conhece. 
O que vocês têm contra a gente? O que a gente fez? Porque vocês querem bater na 
gente, ficam jogando giz...”. Aí elas se sentiram todas intimidadas e se assustaram: 
“Não, a gente não está fazendo nada, não. Isso é brincadeira boba!”. Aí eu falei: 
“Então, se vocês queriam nos conhecer, meu nome é Poliana e o dela é Michele”. Aí 
elas foram e se apresentaram também. Até tinha uma que se chamava Poliana. 
Depois disso, elas pararam e até ficavam cumprimentando a gente, davam 
tchauzinho. [riso] (Poliana, 20 anos). 
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Sobre o trecho acima, é interessante observar como a jovem enfrentou o 

comportamento pouco amistoso das colegas de escola e como procurou compreender a razão 

pela qual as jovens agiam de forma tão agressiva: medo do novo e desejo de conhecer o que 

era o novo. 

No Polivalente, sua turma era composta por cerca de 46 a 48 alunos, um número bem 

superior ao de sua turma do 9º ano, que possuía 15 alunos. Gradativamente, Poliana passou a 

conversar com todo mundo, mesmo “os meninos que quebravam o pau”. Relatou que percebia 

tratar-se de uma relação diferente daquela que tinha com os colegas em Lavras Novas, 

suavizando a dificuldade que tinha de se relacionar, anteriormente, com os meninos do 

distrito. 

 

Os meninos daqui têm muita maldade, sabe? Eu enxergava uma pureza nos meninos 
de Lavras Novas, então a gente brincava com eles sem ter uma maldade. Os meninos 
daqui são muito maldosos em relação às meninas. Não brincam querendo brincar, 
sempre pensando alguma coisa na cabeça, com alguma maldade, alguma bobeira na 
cabeça em relação à gente. [...] Ah, eu achava nojento! Eu ficava assim: “Nossa, que 
preguiça desses meninos, gente!” Sei lá, achava nojento e nunca namoraria uns 
meninos desses. Ficava assim: “Ai, coitadas das namoradas!” Não devem nem 
namorar, porque não tem nem lógica. Credo (Poliana, 20 anos). 

 

Refletindo a dificuldade que sentiu de se relacionar com colegas na nova escola, 

Poliana não chegou a fazer amizade com outros alunos sem ser os de sua turma, porque não 

sentia necessidade de conversar com eles, que “não tinham nada para oferecer”. 

Sobre sua relação com os professores durante o 1º ano do Ensino Médio, comentou 

que era variável. De acordo com ela, os docentes percebiam o desinteresse dos alunos e 

acabavam desanimando, porque “a turma quebra o pau mesmo, ninguém está nem aí, até 

brigavam dentro de sala”. Geralmente, as aulas consistiam apenas no fato dos professores 

anotarem algum conteúdo no quadro. Não explicavam a matéria, nem procuravam saber se 

algum aluno estava com dúvida. Poliana recorda-se de poucos professores respeitados pelas 

turmas. Para conseguir anotar a matéria e ouvir as poucas explicações dadas, a jovem sentava-

se à frente. 

Depois de concluir o 1º ano, passou a estudar no Dom Pedro. Para ela, essa 

transferência representou um novo momento de adaptação, o que gerou certa ansiedade. 

Apesar disso, seu discurso sobre a nova escola foi mais positivo: 

 

Eu tenho gostado de estudar lá, porque é muito gostoso e muito bom, sabe? As 
amizades e os professores são muito diferentes. Ter aula lá é muito diferente, requer 
um esforço um pouco maior do que antes. Se eu não estudar, tomo bomba. Lá no 
Polivalente, estudando ou não, eu passava (Poliana, 20 anos).  
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Assim como ocorria na escola de Lavras Novas, Poliana não tem gostado de 

características da direção da atual escola que considera desorganizadas. Em certas situações, 

contou que se sente estressada, “porque tem coisa que não dá para entender: entregam até 

notas de outra pessoa no seu boletim”. 

Comentou, risonha, sobre seus primeiros dias de aula, aproveitando para resumir sua 

experiência de quase dois anos no Dom Pedro: 

 

Foi um tédio! Não queria estudar lá! Nossa, achei um horror aquela escola no 
primeiro dia de aula. Porque eu, sozinha, mudei para lá e não conhecia ninguém. E 
eu estava numa turma em que todo mundo já se conhecia, né? Ainda falei com 
minha outra amiga, que estudava lá em outra sala: “Ah, não vou aguentar! Eu vou 
passar para o Polivalente de novo, porque não vou dar conta de estudar aqui! Eu não 
conheço ninguém! A minha sala é uma merda! Eu odiei as meninas da minha sala”. 
Aí minha amiga disse: “Espera até a Educação Física!”. Aí quando teve a Educação 
Física, duas meninas chegaram para conversar comigo. Foram as que eu conheci 
primeiro lá no Dom Pedro e passei o ano inteiro com elas. Depois fui conhecendo 
um pouquinho de cada um. Aí chegou esse ano e mudou completamente o mapa da 
sala. Eu era muito amiga dessas meninas – ainda sou –, mas já não estou com elas 
igual antes. Estou em outra turma, em outro grupo, outras amizades, totalmente 
diferente. [...] A Isabela, a Karen e a Viviane parecem que têm um algo a mais que 
me encanta. Eu gosto muito delas, de estar lá com elas. Nossa, tem dia que eu nem 
estou a fim de ir à aula, mas falo: “Vou ver as meninas!” (Poliana, 20 anos). 

 

Assim como no Ensino Fundamental, Poliana continua gostando de estudar História e 

Matemática segue sendo a matéria da qual menos gosta. Apesar disso, como tem sentido 

afinidade por seu atual professor de Matemática percebeu que tem aprendido melhor a 

matéria: “Ele é legal, explica muito bem, preocupa-se muito se a gente está aprendendo”.  

Poliana considerava-se uma aluna mais dedicada durante o período no qual ainda 

estudava em Lavras Novas. Cursando o 3º ano, relatou que não tem se achado uma boa aluna, 

em função de seu desempenho escolar: “Estou achando o 3º ano mais puxado do que o ano 

passado. Não só eu, porque o rendimento da sala não está bom. A gente não fica com a nota 

vermelha, mas nossas notas não estão boas”. Com relação aos demais anos do Ensino Médio 

contou que achava tranquilo, especialmente o 1º ano no Polivalente, quando tirava notas altas, 

e obteve apenas algumas “notas vermelhas” em Física e Química. 

 Os laços de sociabilidade estabelecidos a partir do ingresso no Ensino Médio por 

Poliana parecem ter sido fundamentais para que se sentisse mais segura e vivesse sua 

juventude da forma que desejava. Em vários momentos, a jovem comentou que o maior 

incentivo para ir à escola era a possibilidade de encontrar-se com as novas amigas. Em uma 

dessas falas, aproveitou para mencionar o quanto tem se sentido mais segura e independente. 
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Eu gostava delas e não era igual em Lavras Novas, que eu via as meninas toda hora. 
Em Ouro Preto não: eu ficava com as meninas só o tempo da sala de aula. No 1º 
ano, eu nem saía com elas: “Ah, vamos tomar um sorvete hoje?” Eu não iria porque 
eu não tinha essa maturidade de sair sozinha. Hoje eu sinto essa diferença dentro de 
mim, entendeu? Hoje eu vou para qualquer lugar, sozinha e sem medo. Não tenho 
companhia? E daí? Eu vou sozinha. [...] Quero ver um filme e não tem ninguém para 
ir comigo: vou sozinha. Por que não posso ir ao cinema sozinha? Qual é o 
problema? Têm vezes que, na sexta, eu não vou embora, aí as meninas da minha sala 
convidam: “Vamos comer uma pizza à noite? Vamos sair para algum lugar?”. Aí eu 
vou e volto sozinha sem essa coisa: “Ah, meu Deus, o que vai acontecer?” Eu pego 
um táxi e venho. Antes eu tinha medo de andar sozinha. Nem táxi eu pegaria, tipo: 
“Ah, meu Deus, esse taxista vai me agarrar!”. [riso] Hoje nem isso mais eu tenho 
medo, eu vou numa boa (Poliana, 20 anos).  

 

Poliana tem saído com frequência com as amigas da escola, encontrando-se para 

comer pizza, hambúrguer, tomar açaí ou mesmo “só para ir para a rua mesmo”. 

Sobre sua relação familiar, acredita que não a prepararam para tantas mudanças após o 

ingresso no Ensino Médio: “Acho que me virei sozinha”. Somente depois de ter ido morar em 

Ouro Preto passou a se relacionar melhor com a mãe, e explica sutilmente a razão pela qual 

acredita que isso ocorreu: “Antes não tinha muito isso, mas hoje é totalmente diferente. 

Aprendi muito sozinha. Só hoje minha mãe se preocupa mais comigo. Acho que tenta suprir o 

que não fez antes”.  

A pergunta sobre a possibilidade de cursar o Ensino Médio em Lavras Novas, caso a 

escola oferecesse esta etapa do Ensino Básico, provocou-lhe uma reação de aparente 

indecisão. Demorou instantes a responder, iniciando sua fala um tanto reticente. Pareceu 

nunca haver pensado nesta alternativa, precisando raciocinar com certa calma diante dela:  

 

Nossa! Não sei, mas acho que talvez sim... Eu acho que não ia ficar lá... Eu tenho 
certeza. [...] Porque eu acho que ia querer que essa mudança, entende? Acho que ia 
ser a mesma coisa e o mesmo, às vezes, incomoda. Eu não ia querer ficar lá. Eu 
tenho certeza disso (Poliana, 20 anos). 

 

No Ensino Médio, Poliana passou a se relacionar de forma diferente com os 

professores. Ela e os demais entrevistados tiveram opiniões bastante aproximadas com relação 

a este tópico do roteiro.  

 

No Ensino Fundamental, acho que a gente conhecia muito do professor e o professor 
conhecia muito da gente, porque a turma era pequena, então a aproximação com o 
professor era muito mais fácil. Hoje não. A turma é muito maior. Tipo, eu converso 
com meus professores, mas não tanto quando eu estudava em Lavras Novas, 
entendeu? É bem diferente (Poliana, 20 anos). 
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Em sua turma atual estudam 43 alunos. Além de se relacionar com todos eles, Poliana 

também fez amizade com jovens de outras salas. Conversam e lancham juntos na hora do 

intervalo com frequência. Para ela, o contato com esses novos amigos e colegas melhorou sua 

vida escolar: 

 

Acho que os que são meus amigos, os que eu me relaciono, a gente tem coisas 
iguais, entendeu? Um tem algo para oferecer para o outro, então melhorou muito. 
Por exemplo, eu gosto de ler e os meus amigos também gostam, então tem essa 
coisa: “Comprei um livro novo.”, “Ah, também comprei”. Aí trocamos (Poliana, 20 
anos).  

 

Com o passar do tempo, Poliana e os colegas da turma do 9º ano afastaram-se e a 

jovem repensou a natureza da relação que possuía com eles: “A gente já nem era mesmo 

amigos. A gente era colega. Depois a gente vai vendo que amigo é diferente de colega. Então, 

hoje, o que eu vejo é que era todo mundo colega, ninguém era amigo de ninguém”. No 

distrito, tem conversado mais com Maria, também entrevistada nesta pesquisa, pois as duas 

participam do grupo JUSC. Poliana ingressou no JUSC em 2014 e tem gostado de participar 

das reuniões, uma vez que o grupo tem lhe permitido socializar-se com outros jovens, quando 

viajam para participar de eventos religiosos.  

 

Nesse ano, esse lado meio que de Deus e essas coisas religiosas despertaram muito 
em mim. Antes eu não tinha essa coisa de Deus. Mas só que a gente tem que tirar 
um momento da nossa vida para Ele, que nos criou, que nos fez assim e que traz 
tanta coisa na nossa vida. É isso o que eu falo lá no nosso grupo de jovens: “Deus 
pede tão pouco para a gente e a gente nem pára para pensar. O quanto é pouco uma 
hora do seu dia que você se reservar e conversar com Ele, para fazer minhas orações, 
meus pedidos. Será que estou seguindo um caminho certo? Pedir para meio que 
direcionar, se estiver errado, me dá uma luz”. Sinto, dentro de mim, que mudei 
muito. Eu não sou mais aquela Poliana. Não, não sou (Poliana, 20 anos). 

 

Sobre as principais permanências e mudanças em sua vida com relação ao período no 

qual ainda estudava em Lavras Novas, a jovem tem se percebido mais madura, ainda que 

tenha conservado certos aspectos de sua personalidade. 

 

Eu cresci, né? Acho que, naquela época, eu era uma menininha que estava lá em 
Lavras Novas e achava que estar lá bastava, que aquilo ali era tudo, né? Só que 
agora não. Acho que meio que cresci, vi que as coisas não são assim, que a vida tem 
muito mais para nos oferecer, então a gente tem que ir buscando. [...] Mas acho que 
tem muita coisa que eu não perdi. Mudei, cresci um pouco, mas tiveram coisas que 
eu não retirei de mim, entendeu? Naquela época, eu era menina, hoje sou uma 
jovem, moça, sei lá. [riso] Mas ainda tenho um pouco o lado menina, não perdi esse 
lado de sonhar alto, esse lado de querer e achar que muita coisa vai acontecer 
(Poliana, 20 anos). 
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Seu comportamento também sofreu alterações nesse período. Poliana percebeu que 

transformou sua forma de lidar com as pessoas, passando a se valorizar mais: “Antes eu me 

doava demais para o outro e isso é ruim, porque a gente cria muita expectativa e aí se ferra, 

porque a expectativa é sua. O outro não tem nada a ver com isso, então o problema é seu, 

entendeu?”. 

Também mudou sua forma de se vestir, passando a usar saias e vestidos, “essas coisas 

de menininha”. Chegou a pensar em fazer uma tatuagem, mas desmarcou um dia antes da 

sessão com medo de sentir dor. Poliana contou que se acha “linda” e que tem o hábito de se 

olhar na frente do espelho, dizer que está linda e mandar beijos para a imagem refletida. 

Sobre a internet, depois do Ensino Médio, passou a usá-la de forma diferente, 

acessando com mais frequência redes sociais e aplicativos como Instagram, Ask, Snapchat, 

Viber e WhatsApp. No Facebook, só tem publicado o que realmente gosta, inclusive frases 

relacionadas aos livros que tem lido, como Não se apega, não e A menina que colecionava 

borboletas. Atualmente, acessa a internet constantemente do smartphone. 

Quando perguntada sobre o tipo de música que tem ouvido, respondeu bem humorada: 

“Eu tenho ouvido só música boa!”. Poliana tem escutado Ira, Marcelo Jeneci e outros. 

Comentou que tem escutado “umas músicas diferentes” por influência de uma irmã que gosta 

de MPB. Também tem assistido a todo tipo de filme, especialmente infantis, com as crianças 

que cuida. 

Poliana também tem ido a festas com mais frequência: “Nossa, ultimamente estou 

adorando festas”. Geralmente, prefere ir com as amigas e primas às festas do distrito, pois não 

gosta das organizadas pela turma da escola em Ouro Preto: “O povo é muito louco, fica muito 

doido”. 

Terminou recentemente um namoro e decidiu passar um tempo sem se envolver 

afetivamente: “Eu vou ficar um pouquinho quieta. [...] Eu estava um foguete! [riso]”. 

Aos finais de semana, trabalha como garçonete em um restaurante de Lavras Novas. 

Poliana começou a trabalhar porque não gosta de depender financeiramente de ninguém e 

quer ter seu próprio dinheiro para comprar o que deseja. Atualmente, está pagando a 

formatura com o salário que recebe. 

Cursando o final do 3º ano no momento da entrevista, Poliana já começou a projetar 

seu futuro. Pretendia fazer as provas do ENEM no final de 2014 e ainda estava optando entre 

Letras ou Jornalismo. Se aprovada, cursaria a graduação na UFOP. Pensou em Letras porque, 

além de gostar de Literatura e de ler, tem se interessado pela área ao conversar com uma 

prima que faz este curso. Jornalismo surgiu como possibilidade já que gosta do tema e 
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acredita comunicar-se bem. Também comentou que prestará o processo seletivo para ingresso 

no IFMG, mas ainda não definiu qual área pretende seguir, nem se seria um curso técnico ou 

de graduação. Tem considerado, ainda, a possibilidade de não ser aprovada nesses exames: 

 

Se eu não passar, vou ter que fazer alguma coisa, porque eu não vou dar conta de 
ficar parada. Se ficar parada, depois, para começar, dá um desânimo. Mesmo que eu 
não passe em alguma coisa, tipo vestibular ou IF, vou ver um curso ou cursinho para 
não parar de estudar (Poliana, 20 anos). 

 

Mesmo pensando em fazer faculdade depois do Ensino Médio, a jovem disse que 

pretende continuar vivendo em Lavras Novas ou perto de lá. Ainda não se imagina morando 

longe demais do distrito e da família: “Vou ver como vai ser depois. Se eu passar em Letras 

ou em Jornalismo, não sei se vai dar para continuar em Lavras Novas. Aí, talvez terei que 

estar em Mariana porque é mais fácil, né? Às vezes, tem aula à tarde ou só à noite. Vou ver 

como vai ser”. 

 

 

3.1.4 Lara: a tranquilidade do interior 

 

 

Lara tem 17 anos e iniciou o Ensino Médio em 2012 no IFMG, onde estudou durante o 

primeiro ano do curso técnico de Metalurgia. Após desistir do curso, transferiu-se para o Dom 

Pedro, onde repetiu o 1º ano e, atualmente, está no 2º ano.  

A jovem comentou que costuma frequentar a Biblioteca Pública de Ouro Preto para 

fazer trabalhos escolares com as colegas, assim, os encontros com Lara aconteceram em uma 

de suas salas reservadas em dois momentos. Especialmente na gravação do primeiro dia, a 

jovem aparentou bastante nervosismo. Procurei acalmá-la, conversando antes de iniciarmos a 

entrevista, mas não obtive muito sucesso.   

Lara não tentou ler o roteiro com as perguntas, mas falou pouco, em voz baixa, e riu 

de forma aflita durante vários momentos. Evitou contato visual comigo e levou a mão ao rosto 

por diversas vezes. Apesar da timidez, foi possível reparar que a jovem havia se arrumado 

para a gravação: seus cabelos estavam úmidos e presos e vestia uma roupa bonita e 

aparentemente nova. Assim como os demais jovens entrevistados, só citou nomes de 

professores e amigos quando perguntei. 
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No segundo encontro, chegou com cerca de 20 minutos de antecedência em relação ao 

horário combinado para o início da gravação. Aparentava estar mais calma, inclusive olhou 

para mim em boa parte da entrevista. Continuou rindo para extravasar seu nervosismo, porém 

com menos frequência do que no encontro anterior.  

Filha de uma professora do Ensino Fundamental I da Escola Municipal de Lavras 

Novas, Lara possui uma trajetória escolar no Ensino Médio que tem sido marcada por 

desistências e mudanças de escola. Aprovada no curso técnico de Metalurgia do IFMG, 

desistiu ainda no 1º ano. Um dos fatores que resultaram no seu desligamento foi o fato de 

sentir-se cansada por ficar fora de casa durante o dia todo, uma vez que o curso é oferecido 

em dois turnos, manhã e tarde. Depois disso, passou a estudar pela manhã no Dom Pedro e à 

tarde na Fundação Aleijadinho/SENAI, onde faz um curso de Eletricista Industrial. Para 

conciliar os dois cursos, mudou-se para Ouro Preto, onde mora com a tia e um primo, ou seja, 

além de passar os dias fora de casa, agora mora longe de Lavras Novas, dos pais e irmãos. 

Apesar disso, para a jovem, a nova rotina parece estar sendo mais “confortável” que a 

anterior. 

 

***** 

 

Lara nasceu em Ouro Preto e, durante a infância, morou com os pais e dois irmãos em 

uma casa própria em Lavras Novas, um lugar, considerado por ela, “pequeno, tranquilo, onde 

todo mundo conhece todo mundo e bonito em função das paisagens, da natureza e das 

cachoeiras”. Em sua opinião, o local é mais urbano do que rural, porém não soube explicar o 

porquê.  

Seus irmãos, um casal de gêmeos, têm sete anos e estudam na Escola Municipal de 

Lavras Novas. Sua mãe estuda até hoje. Como é professora do 1º ano do Ensino Fundamental 

I na escola local, faz cursos de capacitação regularmente. Atualmente, está fazendo uma 

qualificação oferecida pela prefeitura municipal, no entanto, Lara não soube informar do que 

se tratava esse curso. Seu pai estudou até o Ensino Médio e trabalha há cerca de seis anos 

como “peão” em uma fábrica de Ouro Preto. 

A jovem estudou na Escola Municipal de Lavras Novas e, assim como os demais 

entrevistados, usou uma descrição similar à dada para o distrito para referir-se à escola: “um 

lugar pequeno e todo mundo conhecia todo mundo”. Em seguida, quando perguntada a 

respeito do espaço físico da escola, retificou, assim como feito por Poliana: “Não é tão 

pequeno. É pequeno no sentido de pessoas. Tipo, é pouca gente, todo mundo conhecia todo 
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mundo. Tinha mais intimidade”. Comentou que a escola possuía um prédio com salas de aula 

grandes, um salão no segundo andar, refeitório e um espaço para brincar. Talvez pela 

associação com o trabalho da mãe, foi a única entrevistada que se recordou das salas 

utilizadas para os Anos Iniciais, que possuíam pequenas mesas quadradas. 

A respeito da escola distrital, as respostas da jovem continuaram sendo equivalentes às 

dos demais jovens entrevistados. Dessa forma, comentou que a qualidade do ensino oferecido 

na escola era boa, porque “tinha pouca gente e mais atenção da parte dos professores”. 

Quando lhe perguntei sobre o que gostava na escola, respondeu de forma sucinta: 

“Sinceramente, dos meus amigos”.  

Sobre o que não gostava, começou a formular uma resposta que indicava que iria dizer 

que gostava de tudo. Em instantes, alterou sua explicação:  

 

Ah, eu não gostava que minha mãe desse aula para mim e ela deu aula para mim 
durante dois anos. Aí eu não gostava, não. [...] Era chato, ela não me dava atenção. 
Aí eu ficava fazendo gracinha e ela me xingava... A gente chegava em casa e ela me 
xingava também, aí eu não gostava, não (Lara, 17 anos). 
 

Depois que deixou de ser aluna da mãe, mas ainda estudava no mesmo turno em que 

ela trabalhava, a relação das duas melhorou, no entanto, o restante da equipe escolar 

continuava reportando à mãe tudo sobre Lara fazia e isso a aborrecia. Contou que somente 

depois que passou a estudar no 6º ano, com a mudança de turno, essa situação melhorou. 

Lara gostava de estudar Educação Física e Artes, segundo ela, as matérias “mais 

fáceis”. Não gostava de História, Matemática e Ciências: “Eu não gostava de História. Até 

hoje não gosto de História. Matemática, piorou. Até que Ciências é melhor”. Considerava-se 

uma aluna razoável porque, de acordo com suas palavras, “não estudava muito e era 

preguiçosa”.  

A jovem relatou que só tirou boas notas até o 6º ano. Depois disso, manteve as notas 

próximas da média, o necessário para ser aprovada. Atribuiu essa mudança de desempenho ao 

fato de que, no Ensino Fundamental II, passou a ter muitos professores: “Com alguns a gente 

tinha mais afinidade, com outros não. Uns a gente entendia mais que os outros”. Apesar de 

nunca ter sido reprovada, também tirava “notas vermelhas” – “Era o que eu mais tirava!” – e 

ficava de recuperação em disciplinas que envolviam cálculo, como Matemática e Química. 

Lara comentou que não tinha muita intimidade com seus professores: “Eram meus 

professores lá e eu cá. Até hoje sou assim”. Conversava pouco com eles, mas, apesar disso, 

disse que gostava de todos. Fora da escola, somente se encontrava com os professores do 
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Ensino Fundamental I, moradores do distrito. Devido à ocupação profissional de sua mãe, 

aproximou-se um pouco mais de alguns deles, com quem conversava. 

Quanto ao seu comportamento, considerava-se tranquila e “fazia farra quando todo 

mundo fazia, porém, na hora de ficar quieta, ficava”. Afirmou, com certo estranhamento, não 

estar conseguindo se lembrar direito dos colegas com quem estudava, mas recordou-se que 

sua turma era pequena, com cerca de 12 alunos (na verdade, eram 15). Embora conversasse 

com todos os colegas de turma, tinha mais afinidade com quatro ou cinco deles, com quem 

convivia, brincava mais e fazia os trabalhos escolares. Uma dessas colegas era Poliana, outra 

jovem entrevistada nesta pesquisa. 

Dentro de sala, Lara e suas amigas gostavam de brincar e mencionou uma ocasião na 

qual brincaram escondido de jogo do copo. Curiosamente, a jovem permaneceu tímida e 

nervosa ao longo de toda a entrevista, mas contou-me um segredo de turma nesse momento. 

 

Colocava moeda, chamava espírito e brincava. Uma vez a porta trancou! [riso] Aí 
Andréa saiu da roda e não podia. Todo mundo ficou com medo. Ficamos uma 
semana chorando. Ninguém ficou sabendo. Tipo assim, um segredo da turma, 
porque ninguém ficou sabendo (Lara, 17 anos).  

 

Além dos colegas de turma, Lara conversava com outros alunos da escola durante o 

intervalo. Também se recordou, assim como Poliana, de um período no qual brincavam de 

pular as janelas da escola para sair correndo durante a hora do intervalo. A diferença entre os 

relatos foi o fato de que, ao contrário de Poliana, Lara não passou a questionar a motivação e 

diversão presentes na brincadeira. 

 

Se viesse alguém, a gente escondia. Ah, era divertido! [riso] A gente pulava para 
sair da sala, aí corria uma parte lá de trás e voltava correndo. Se não desse tempo de 
chegar na janela da sala, pulava na janela de outra turma! Todo mundo fazia! [...] 
Não só a minha turma, como a maioria das turmas! [riso] (Lara, 17 anos). 

 

 Nesse período, sua rotina consistia em chegar da aula, trocar de roupa, almoçar e ir 

para a rua. Só estudava à noite. Lara encontrava-se todas as tardes com algumas colegas, que 

eram vizinhas, para sair ou ir às cachoeiras. Duas das amigas citadas eram Laís e Maria, 

entrevistadas nesta pesquisa. Além das colegas de turma, encontrava-se com outros estudantes 

da escola para brincar e conversar no cruzeiro ou no “famoso chorão que tem lá em Lavras 

Novas”. Quando iam às casas umas das outras, faziam brigadeiro, pipoca e assistiam a filmes 

que passavam na TV.  
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Também costumava sair, embora com menos frequência, com as primas, uma mais 

velha, uma de sua idade e outra mais nova. Além de se encontrarem na rua para conversar e 

brincar, iam à casa da avó.  

Lara saía com amigas e primas, mas não costumava encontrar-se com os meninos, a 

não ser no sábado à noite. Embora não saiba explicar a razão, tinha a mesma percepção que 

Poliana, porém relatou-a de maneira mais suave, não por se incomodar menos com a presença 

dos meninos, mas pela natureza de seu temperamento, mais reservado: tratava-se de dois 

grupos separados, “meninas e meninos”. De acordo com os relatos das seis jovens 

entrevistadas, parece que era comum manterem certo distanciamento com relação aos 

meninos durante a semana e só os encontrarem no sábado à noite, quando “ficavam”. 

Assim como parecia haver um hábito que afastava as meninas dos meninos durante o 

período do Ensino Fundamental, nesse momento, os jovens ainda não namoravam, mas 

gostavam de seus colegas e “ficavam” com eles. Lara “ficava” com um rapaz e, ao comentar 

sobre ele, explicou o motivo pelo qual as jovens evitavam contato com os meninos no dia a 

dia. Tímida e envergonhada, negou que gostasse do rapaz com quem “ficava”, rindo 

nervosamente. 

 

Lara – A gente nunca “ficava” perto de todo mundo. Era muito difícil, sei lá... 
Ninguém podia ficar sabendo e acho que era por isso que a gente não conversava 
com os meninos. Eles tinham vergonha, a gente também. E a gente só “ficava” no 
sábado à noite, em algum lugar escondido. [riso] 
 
Entrevistadora – Você “ficava” com algum colega da escola? 
 
Lara – Era. Ai, que bosta! [riso] 
 
Entrevistadora – E vocês “ficavam” escondido? Não era público? 
 
Lara – Não. 
 
Entrevistadora – Mas você gostava dele? 
 
Lara – Não! Eu “ficava”... Eu não gostava, não! 

 

Comentou que, na escola, era exigido que vestissem um uniforme “feio”, que ninguém 

gostava de usar porque a calça parecia, segundo ela, um balaio, e os estudantes preferiam 

calça jeans. Fora da escola, a jovem preferia calça jeans, short, blusa, blusinha e vestido. 

Nesse período usava a internet somente para acessar o Orkut e brincar com um 

joguinho da Barbie. Quando o descreveu, riu de seu antigo interesse: “Ah, era de montar 

bolinhos e de vestir a Barbie. Que bosta!”. Acessava somente do computador de casa e à 

noite, caso não tivesse outra coisa para fazer.  
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Antes do Ensino Médio, Lara ia pouco a Ouro Preto, para passear com a mãe e visitar 

a tia, que morava no Morro São Sebastião, um bairro da cidade. Chegou a passar algumas 

férias em sua casa, onde mora atualmente. Nesses momentos, só ficava em casa, com o primo, 

saía raramente e não chegou a fazer amizade com outros jovens do bairro. 

Em nosso segundo encontro, conversamos sobre suas principais impressões a respeito 

do ingresso no Ensino Médio, em Ouro Preto. Após a conclusão dos estudos em Lavras 

Novas, Lara passou a estudar no IFMG fazendo o curso técnico de Metalurgia. Escolheu 

estudar nesta escola devido à qualidade do ensino e à fama do local, “que dá base para a 

universidade e é mais pesado”, porém não gostou de estar lá. 

No IFMG, seus primeiros dias de aula parecem ter sido complicados, tanto que a 

jovem, mesmo não estudando lá há quase dois anos, comentou que continua não gostando da 

escola. A experiência no IFMG parece ter sido muito desgastante para Lara.   

 

Fiquei com medo de tudo. [riso] Eu detesto o IFMG até hoje. A gente chegava muito 
cedo e tinha que esperar até dar sete horas. E os primeiros dias de aula foram uma 
chatice, muito cansaço, além do almoço horrível. [riso] Era tudo horrível. Eu não me 
sentia confortável lá. [...] A gente chegava às seis e meia e a aula começava às sete 
horas. [...] O bandejão era horrível, todo molhado, engordurado (Lara, 17 anos). 

 

Comentou que sua realidade ali foi muito difícil e que ficava cansada. Quando 

chegava em casa, não conseguia estudar, porque “não dava conta”. Passava o dia inteiro na 

escola e chegava em casa somente depois das cinco e meia da tarde, dependendo sempre do 

transporte escolar.  

Para ela, a instituição era totalmente diferente da escola da Lavras Novas. Não só as 

regras e o horário das aulas, mas a “liberdade”, uma vez que no IFMG podiam fazer o que 

quisessem, inclusive entrar e sair de sala no meio das aulas, algo que a jovem passou a fazer 

com frequência, possivelmente para amenizar o impacto negativo que a admissão na nova 

escola causou em sua vida. 

Sobre a opção pelo curso técnico, comentou, procurando sintetizar e simplificar toda a 

experiência no IFMG: “Ah, me deu na cabeça fazer Metalurgia, mas não era uma coisa que eu 

quero, que eu queria, né? Aí decidi sair de lá”. Lara comentou que, mesmo antes de seu 

ingresso, sua mãe não concordava que ela estudasse no IFMG, argumentando que a filha teria 

que ter muita disciplina. Apesar disso, a jovem se deixou influenciar por amigos e professores 

da escola distrital que, segundo ela, defendiam que a escola lhe daria “base para a 

universidade”. Mesmo sem saber do que se tratava o curso e a futura profissão, Lara fez o 

processo seletivo e começou a estudar Metalurgia. No 2º bimestre, já havia percebido sua 
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falta de interesse pelo curso. Nesse momento, uma greve interrompeu as aulas e, depois disso, 

a jovem não retornou mais à escola. Aguardou o próximo ano e se transferiu para o Dom 

Pedro. 

Para cursar o 1º ano no Dom Pedro à tarde, Lara passou a morar em Ouro Preto, com a 

tia e um primo. Ou seja, além de se adaptar à nova escola, precisou ajustar-se à mudança de 

casa, pois passou a viver longe dos pais, irmãos e antigos amigos. Para compensar a ausência, 

costuma ir a Lavras Novas todos os finais de semana, e fica no distrito de sexta a domingo. 

Apesar de morar há quase dois anos na sede, relatou, entre suspiros e cabisbaixa, sentir falta 

de viver com sua família até hoje. A jovem não deixou isso claro durante a entrevista, mas, 

caso seus pais não tivessem imposto a mudança para o Dom Pedro, parece que preferiria 

continuar morando em Lavras Novas. Sobre a opção por esta nova escola, mencionou o peso 

da decisão dos pais nesta decisão e como foi se acostumar com a mudança. 

 

No primeiro momento eu não queria, mas meus pais falaram comigo: ou eu 
continuava no IFMG, ou eu morava com minha tia para estudar no Dom Pedro, 
porque eles não queriam que eu fosse para o Polivalente. [...] Além de ter muitos 
amigos lá, eles falam que lá o ensino não era igual ao do Dom Pedro ou do IFMG. 
No Dom Pedro não é do nível do IFMG, mas não é tão desorganizado: assim que 
eles falaram. [...] Eu queria ir para o Polivalente, porque lá tinha gente que eu 
conhecia. No primeiro momento no Dom Pedro, não conhecia ninguém. Eu fiquei 
perdida no primeiro dia, não conhecia ninguém, não sabia de nada, mas depois foi 
tranquilo (Lara, 17 anos).  

 

No Dom Pedro, seus primeiros dias envolveram sensações de ansiedade e medo, uma 

vez que a jovem não conhecia ninguém. Apesar de ter levado cerca de um mês para começar a 

fazer amigos, resumiu a experiência de adaptação à escola como sendo “tranquila”. 

Nesta escola, cursou o 1º ano e, no momento da entrevista, estava fazendo o 2º ano. 

Afirmou gostar de tudo na escola, especialmente dos amigos e dos funcionários, com quem 

tem mais intimidade, mas fez uma ressalva: “A bibliotecária, o pessoal da cantina; os 

professores não”. Achou a escola agradável e sente-se confortável estudando lá. É oportuno 

observar que, referindo-se ao IFMG, Lara comentou justamente sobre seu desconforto diante 

da escola.  

 

Lá era diferente, porque eu só ia na parte da tarde, no 1º ano, e ia para casa. [...] Eu 
me sinto confortável no Dom Pedro. Eu me sinto feliz lá. E eu acho que o meu 
desempenho lá é melhor por isso, porque no IFMG eu não gostava de estudar: “Ah, 
estudar nada! Nem vou passar!” Aí já pensava isso. No Dom Pedro, não (Lara, 17 
anos). 

 



88 

 

Atualmente, 30 alunos estudam em sua turma do Ensino Médio, o dobro em relação a 

Lavras Novas. Sua relação é tranquila com a maioria dos colegas. Comentou que, devido ao 

menor contato com os familiares, há menos fofoca entre os colegas, ao contrário do que 

ocorria em Lavras Novas. Lara parece sentir mais liberdade para ser jovem e ser aluna 

atualmente, talvez justamente por ter deixado de estudar na mesma escola na qual sua mãe 

trabalha, tanto que foi a única jovem entrevistada a relatar problemas relacionados à 

maledicência no distrito. 

 

Aqui tem fofoca, mas não é igual Lavras Novas. [...] Aqui a gente se vê mais na 
escola, na rua. A gente não vai um na casa do outro, não. Não tem nada de família. 
[...] Tem muita diferença dos meninos daqui com os de lá. Aqui, antes, nós não 
conversávamos com os meninos, mas agora a gente conversa. Agora tem brincadeira 
com os meninos, rede social, antes não tinha isso (Lara, 17 anos). 

 

A respeito de seu comportamento na atual escola, Lara considera-se “de boa, 

tranquila”, sendo que somente no intervalo dá uma “extravasada”. Em sua opinião, o contato 

com os novos colegas tanto melhorou como piorou sua vida escolar, porque ora acompanha os 

que estão “fazendo gracinha”, ora os que estão querendo estudar. Rindo, comentou que passa 

as aulas conversando com os colegas de sala através do celular, usando o Facebook e o 

WhatsApp, um aplicativo de troca de mensagens no qual possuem um grupo exclusivo da 

turma. Nessas conversas, trocam vídeos e fazem piadas sobre os professores. A jovem não 

acredita que isso afete seu desempenho escolar: “Presto mais atenção olhando para o celular 

do que se ficar olhando os professores”. Lara e seus colegas só diminuíram as trocas de 

mensagens no 4º bimestre: “Quem já passou, continua. Quem não passou ainda, começou a 

estudar”. A jovem já foi aprovada em todas as matérias, exceto em História, por isso, tem 

usado com menos frequência o celular em sala. 

Embora no Ensino Fundamental não gostasse de disciplinas relacionadas a cálculo, 

atualmente, sua matéria favorita é Física: “Mas eu gosto pelo professor e por suas gracinhas, 

seu modo de conversar até em rede social com a gente”. Contou superficialmente que tem se 

considerado uma boa aluna e já está começando a pensar em seu futuro: “O ano já está 

acabando. Como virá o 3º ano, aí já começo a pensar no que vou querer. Aí eu estou me 

dedicando mais”. A jovem tem planejado entrar na universidade e ter uma profissão:  

 

Quero mesmo é Fisioterapia, aí vai ser mais um problema morar fora, né? Tenho que 
pensar e conversar com os meus pais. Eu falo com minha mãe, mas ela fala: “Ah, 
você é quem sabe. Se você quiser, eu te apoio”. Meu pai é de boa. O problema é a 
minha mãe, porque é ela quem manda, uai! (Lara, 17 anos). 
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Assim como outros entrevistados, Lara parece associar sua variação de desempenho 

escolar à sua relação com os professores. Atualmente, tem tirado boas notas, exceto em 

História. Atribui isso à sua relação com a professora, que considera “chata”. Apesar de não 

gostar muito de Matemática, tem tirado notas acima da média. Durante o 2º ano, a jovem 

ficou de recuperação em História, Matemática e Química.  

Ao longo de toda a entrevista, Lara comentou sobre sua indisposição em relação aos 

professores do Dom Pedro. Só conversava com aqueles com quem tinha mais “liberdade”, 

mesmo assim, eram poucos. Contou que gostava da professora de Português e do de Física 

que, inclusive, criou um site sobre a matéria para os alunos consultarem fora da escola. Em 

sua opinião, a maioria dos docentes parece não conseguir compreender as especificidades da 

turma e uma série de problemas pelos quais passaram, inclusive a morte de dois colegas por 

overdose. A jovem referiu-se a tal ocorrido diversas vezes durante a entrevista, mas o trecho a 

seguir é o mais emblemático a respeito de sua relação com os colegas usuários de drogas. 

 

Só falam para o time da frente. Para a turma de trás, eles não dão muita atenção. [...] 
O pessoal que fica na frente, ninguém conversa com ninguém, todo mundo calado. 
O pessoal de trás, todo mundo conversa com todo mundo, aí reúne todo mundo, 
dependendo da hora e da aula do professor. Não é que o pessoal da frente tire as 
notas melhores, mas tem essa separação na sala. [...] Nesse ano, nossa turma está 
sendo considerada a pior do Dom Pedro pelos professores. [...] Antes, na nossa 
turma, tinham uns cinco ou seis meninos que foram saindo, mas nossa turma ficou 
com essa imagem. Dois morreram e o resto parou de estudar, aí modificou a turma, 
mexeu na turma toda. [...] Foi muito triste e, além de tudo, eles eram os “gracistas” 
da sala, né? A gente avisava a eles sobre droga, sabe? Eles fumavam dentro de sala 
de aula e a gente avisava. Aí eles acabaram saindo, depois de uma semana, a gente 
ficou sabendo que eles morreram. [...] Um morreu numa semana, aí passou e o outro 
morreu. [...] Um ficou se drogando a noite inteira e de manhã cedo, acordou morto. 
Eles fumavam loló na escola. [sic] A gente via, mas não ficava perto. [...] Isso era 
triste e chocante ao mesmo tempo, porque eles chegavam de manhã cedo, fumavam 
e ficavam dormindo a aula toda. Aí acordavam, começavam a fazer gracinha, a 
xingar o professor. Era assim (Lara, 17 anos). 

 

 Lara acredita que sua família tentou prepará-la para as mudanças surgidas após o 

Ensino Médio, porém de maneira modesta. A mãe, principalmente, conversava com a jovem, 

argumentando que estudar em Ouro Preto seria difícil por causa do transporte e pela 

necessidade de ter dinheiro todos os dias: “Apesar disso, não achei difícil. Eles ficavam 

fazendo medo, mas não era isso”. Assim como aconteceu com outros jovens de Lavras Novas, 

o ingresso no Ensino Médio em Ouro Preto representou o primeiro momento de sua vida no 

qual passou a lidar com dinheiro diariamente e isso parece tê-la deixado insegura e assustada. 

Quando perguntada sobre a possibilidade de fazer o Ensino Médio em Lavras Novas 

caso a escola local oferecesse esta etapa da formação básica, respondeu que preferiria não ter 
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que ir estudar em Ouro Preto: “Acho que não, porque minha família está toda lá. Eu acho que 

não, né? Não sei”. Sua resposta parece sugerir que seu primeiro pensamento a respeito do 

assunto seria o de permanecer estudando no distrito. No entanto, instantes depois, ao dizer que 

achava que não se mudaria para Ouro Preto e, em seguida, que não saberia o que fazer, é 

possível presumir que a jovem, refletindo um pouco mais, não teve tanta certeza sobre sua 

resposta. 

Quatro colegas do 9º ano também estudam no Dom Pedro, embora em outras turmas. 

Duas delas foram entrevistadas nesta pesquisa, Poliana e Alice. Atualmente, de acordo com 

Lara, não são tão amigas quanto antes. Conversa um pouco mais com Poliana e só 

cumprimenta as demais. Explicou esse distanciamento pelo fato das amizades de todas terem 

mudado, mas afirmou sentir falta da turma do Ensino Fundamental. Lara também costuma se 

relacionar pouco com outros colegas da escola, só conversando com aqueles que já conhecia 

antes. 

Além desses colegas da turma e da escola, fez novos amigos em Ouro Preto através 

dos próprios amigos. Juntos, saem, embora com pouca frequência, para tomar açaí ou ir ao 

Satélite, um bar localizado no centro histórico, perto da escola. Depois da aula, também se 

sentam em algum lugar da praça central da cidade para “fazer hora”. 

Em Ouro Preto, além da escola, começou a fazer um curso de Inglês duas vezes por 

semana, à noite, e está concluindo um curso de qualificação sobre eletricidade industrial na 

Fundação Aleijadinho/SENAI. Apesar de não estar gostando e de não desejar trabalhar nessa 

área, está fazendo somente para “não ficar em casa à toa”, ou seja, assim como acontecia à 

época do IFMG, a jovem continua permanecendo fora de casa o dia inteiro e não está 

estudando algo que gosta.  

 

É porque no IFMG era tudo lá, toda hora lá, era chato. E no Dom Pedro são umas 
pessoas, no SENAI são outras. Até chegar ao SENAI, a gente vai conversando, aí 
passa rapidinho. Lá nem é cansativo, porque a gente fica mais na oficina, a gente 
não fica escrevendo muito (Lara, 17 anos). 

 

Devido a esses compromissos ao longo de todo o dia, Lara costuma fazer trabalhos e 

deveres de casa somente à noite ou nos intervalos da aula. Quando se esquece de fazê-los, 

copia de algum colega pela manhã na escola.  

 Quando perguntei se percebia se sua vida mudou muito depois que veio estudar em 

Ouro Preto, suas respostas sugerem o fato de que a jovem não tem refletido a respeito do 

assunto:  
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Lara – Não. Pouca coisa. 
 
Entrevistadora – O que mudou? 
 
Lara – Ah, sei lá. Só sei que mudou. Não sei. [riso] Mudou meu jeito de pensar. 

 

Para exemplificar o que mudou em sua forma de pensar, Lara comentou que, em 

alguns dias, para voltar do SENAI, pega carona com universitários e profissionais da UFOP. 

Certas conversas com essas pessoas têm ajudado a jovem a ir “mudando seus pensamentos”. 

Além disso, não conseguiu explicar mais nada a respeito do que seria tal transformação. 

Para ela, algo que permaneceu igual em relação à época em que ainda morava em 

Lavras Novas foi seu “modo de pensar sobre as amizades, de fazer amizade e de conversar 

com as pessoas”. Apesar disso, tem se percebido mais rebelde, especialmente porque tem 

brigado com sua mãe com frequência. Comentou que tem sentido vontade de fazer “tudo” – 

sair sozinha, ir a shows, viajar –, mas a mãe não deixa. Em dois momentos das entrevistas 

Lara mencionou os conflitos com a mãe: no Ensino Fundamental I, quando foi sua aluna, e no 

Ensino Médio, depois de ter se mudado para a casa da tia. Apesar disso, contou que sua 

relação familiar não sofreu crises ou transformações neste período. 

Depois de ingressar no Ensino Médio, Lara acredita que sua forma de se vestir 

continuou “normal”, mas a jovem tatuou uma fada nas costas meses atrás. Para isso, foi 

necessário obter autorização da mãe que, a princípio, não quis deixar. O pai preferiu não 

opinar, apenas afirmando que, se a mãe concordasse, por ele estava tudo bem. Seu relato 

sobre o desejo de se tatuar aproximou-se da referência de Laís a respeito do piercing que 

colocou no nariz, porque as duas tentaram demonstrar que suas atitudes foram simples e 

autênticas. Lara comentou que “quis, foi e fez” e que a única dificuldade encontrada neste 

processo foi convencer sua mãe. 

Perguntada se, atualmente, se considera mais bonita do que antes, Lara não respondeu 

de forma direta: “Não é que seja mais bonita, mas, olhando as fotos, o modo de me vestir 

mudou... Não é que mudou totalmente, porque o meu modo de vestir é a mesma coisa, mas a 

moda mudou”. 

Lara tem acessado a internet com mais frequência, inclusive para estudar Física 

através do site de seu professor. Apesar disso, só acessa do smartphone quando tem crédito, o 

que não acontece sempre. Na escola, consegue se conectar porque uma colega de turma 

compartilha a senha do wi-fi. Na casa da tia, tem usado o computador do primo e afirmou 

que, apesar de acessar o Facebook, não o acha “gostoso” e quase não conversa com ninguém. 
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Apesar de deixar a rede aberta, nem sempre está por perto. Mesmo assim, publica fotos dos 

seus “momentos”, compartilha o que acha interessante e curte algumas páginas de moda, do 

Luan Santana, Gusttavo Lima e do Cruzeiro. No Facebook, a maioria dos seus amigos é 

virtual: “Eu vou aceitando, só para aumentar mesmo. Que eu conheço deve ser só uns 50, mas 

nem converso com todo mundo. [riso]”. 

Sobre suas preferências culturais atuais, Lara tem passado a escutar rock e sertanejo 

universitário por influência das amigas e do primo com quem mora. Antes só escutava funk, 

mas acabou “tomando pavor” e não ouve mais. Comentou que tem gostado muito de Chorão, 

Nirvana e Capital Inicial. Assim como a maioria dos jovens entrevistados de Lavras Novas, 

não tem assistido a muitos filmes, porque não tem “paciência”.  

No distrito, mantém poucos amigos da época do Ensino Fundamental e perdeu o 

hábito de sair para passear. Atualmente, só faz isso na companhia do namorado, um rapaz de 

Mariana. Só o encontra aos finais de semana ou quando ele está de folga, uma vez que o 

jovem trabalha como técnico de segurança em uma mineradora. Seu namorado parou de 

estudar após a conclusão do curso técnico. Juntos há sete meses, é seu primeiro namorado 

“fixo” e já foi apresentado à sua família. Em Lavras Novas saem pouco e, quando ele não está 

lá aos finais de semana, Lara opta por ficar somente em casa. Apesar da jovem ainda não 

pensar no assunto, seu namorado já faz planos para o futuro com ela:  

 

Ele pensa em morar junto, ter filho. Eu não penso nisso, não! [...] Ah, eu penso em 
estudar. [riso] Tipo assim, eu não penso em depender dele. Eu quero estudar, ter 
alguma profissão. Mas ele fala: “Ah, não. Eu quero casar.” Aí ele fala que eu sou 
muito desamorosa. Mas não sou, não. Eu não sonho em casar e nem em ter filho. Ele 
pensa isso, eu não penso, não (Lara, 17 anos). 

 

Pretendendo fazer faculdade de Fisioterapia, um curso que não é oferecido em Ouro 

Preto, Lara tem cogitado a possibilidade de morar fora para continuar os estudos. Como o 

namorado pensa em se casar com ela, a jovem parece perceber que, em breve, terá que 

escolher: “Eu não sei o que vai ser daqui para frente, não. Se ele não quiser, vou ter que tomar 

uma decisão, né? Vou tomar o que for melhor para mim”. 
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3.1.5 Maria: seriedade e firmeza 

 

 

 Maria tem 17 anos e ingressou no Ensino Médio em 2012, quando cursou o 1º ano do 

curso técnico em Metalurgia do IFMG. Foi reprovada em 2013 e repetiu o 2º ano em 2014.  

A jovem foi entrevistada na Biblioteca Pública de Ouro Preto. Como preferiu não 

sugerir um lugar onde pudéssemos conversar, aproveitamos o fato de que ela nunca havia ido 

à biblioteca para gravarmos lá. 

Durante nosso primeiro encontro, a jovem manteve-se retraída, olhando pouco para 

mim, mantendo a cabeça baixa, sorrindo pouco e tentando, em determinados momentos, ver o 

roteiro. Apesar disso, suas falas pareceram demonstrar uma capacidade de articulação e 

elaboração de sua própria realidade. 

Em nosso segundo encontro, Maria demonstrou estar mais à vontade. Ainda que 

seguisse tentando ler o roteiro, passou a me encarar com mais frequência. 

Um aspecto comum nos dois momentos nos quais conversamos foi o fato de que a 

jovem começou muitas de suas respostas repetindo as perguntas feitas por mim. É possível 

que tenha usado esse recurso para ganhar mais tempo para refletir a respeito do que diria. 

Assim como seus colegas entrevistados, Maria só mencionou nomes de amigos e professores 

quando perguntei e referiu-se a mim, sua ex-professora de História, sempre em 3ª pessoa. 

Maria trabalha desde os 13 anos como auxiliar de cozinha. A jovem parece ter 

amadurecido precocemente, pois age de maneira firme e dedicada para conseguir o que 

deseja, ainda que seja algo supérfluo. Possui uma seriedade que a difere do restante dos 

jovens entrevistados. A não ser por sua idade, foi difícil perceber traços tipicamente juvenis 

na forma como se vestia e se comportava. 

 

***** 

 

 Maria mora em Lavras Novas com os pais, os irmãos e a avó paterna. Em sua opinião, 

trata-se de um lugar “simples, com casinhas muito próximas umas das outras, com muita 

paisagem... Um lugar simples, de pessoas humildes”. Acredita que o distrito é mais rural do 

que urbano pela forma como as casas são construídas, pelas matas onde ficam vacas e cavalos 

e por haver cachorros na rua: “Isso é mais para o rural, porque o urbano já é mais prédio, 

casas maiores”. Foi a única entrevistada que mencionou a diferença entre o que acredita ser 

rural e urbano. 
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 Assim como Maria, seus irmãos parecem estar conseguindo sucesso escolar através do 

investimento na qualificação profissional. Sua irmã tem 18 anos e está cursando uma 

qualificação em eletricidade industrial na Fundação Aleijadinho/SENAI e fazendo o curso 

técnico de Meio Ambiente no IFMG, onde ingressou recentemente. Trabalha como garçonete 

em um restaurante de Lavras Novas aos finais de semana. O irmão tem 21 anos e está 

morando em Conselheiro Lafaiete, onde faz faculdade de Engenharia Metalúrgica e trabalha 

em uma siderurgia. Segundo Maria, o irmão optou por cursar essa graduação porque havia 

feito o curso técnico na mesma área no IFMG e já tinha feito um estágio em uma mineradora, 

nesse mesmo ramo.  

 Sua mãe concluiu o Ensino Médio e trabalha cuidando de uma casa do distrito. Seu pai 

também completou o Ensino Médio e trabalha como encarregado de obras em uma firma de 

Ouro Preto, aonde vai todos os dias. 

Durante o Ensino Fundamental, Maria estudou na Escola Municipal de Lavras Novas. 

Para ela, tratava-se de uma escola “não muito grande”, com poucos alunos, mas com uma 

“estrutura muito boa para estudar” e com bons professores. Recorda-se que havia cerca de 

sete salas, além da sala dos professores, diretoria, cantina, pátio, salão, jardim, parque, 

banheiros, biblioteca e uma sala de Informática que, durante o período no qual estudou lá, 

quase não era usada. 

Comparando com sua situação atual, Maria comentou que, na escola do distrito, o que 

mais gostava era do horário: por morar perto da escola, não acordava tão cedo para estudar. 

Além disso, gostava de poder voltar para casa se as aulas acabassem mais cedo, dos amigos e 

dos professores. Sobre o que não gostava, referiu-se ao comportamento de alguns alunos e a 

detalhes negativos da estrutura da escola, como a ausência de quadra para as aulas de 

Educação Física. 

No período da manhã, assistia às aulas e alimentava-se no refeitório. De vez em 

quando, saíam da escola para fazer as aulas de Educação Física na quadra do distrito, “não 

muito longe, mas não muito perto” da escola. Iam caminhando e jogavam futebol ou vôlei. 

Apesar disso, geralmente, improvisavam uma quadra no pátio de escola e tinham as aulas ali 

mesmo. Na escola, além de estudar, participou de um curso de Informática e do projeto 

Lavras Novas: nosso patrimônio, ao qual se referiu como “blog”, porque o projeto possuía um 

diário virtual na internet. Recordou-se, ainda, de algumas aulas de reposição de Matemática 

que aconteceram à tarde durante determinado período, em função de terem ficado meses sem 

professor.  
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Maria gostava de todas as matérias, exceto Matemática, porque tinha certa dificuldade 

em aprender o conteúdo. Sua única recuperação na escola de Lavras Novas foi nessa 

disciplina.  

Sobre sua relação com os professores do Ensino Fundamental II, comentou que se 

tratava de “uma relação aluno para professor, mas com companheirismo”. Maria gostava 

deles, embora mencionou, ao contrário dos demais entrevistados, que só conversavam sobre 

assuntos escolares. Recordou-se que poucos professores costumavam conversar sobre outros 

temas, talvez por pensarem que “na hora da aula não é tempo de conversar sobre isso”.  

Fora da escola, contou que se encontrava somente comigo, sua professora de História 

à época. Descreveu nossa relação como ultrapassando a noção de professora e aluna. 

Referindo-se a mim em 3ª pessoa, comentou ainda: “Eu acho que era de uma pessoa que criou 

uma coisa para fazer com os alunos de Lavras Novas, mas não uma relação só aluno e 

professora, mas de amiga e amigos”. 

Considerava seu comportamento normal na escola, e afirmou que era uma “aluna 

muito quieta”, ainda que, às vezes, extrapolasse “um pouquinho”. Informou que, entre o 6º e o 

9º ano, sua turma tinha entre 20 e 22 alunos, um número pequeno em sua opinião. Tinha um 

bom relacionamento com os colegas e com os professores: “Tipo, eu não fui uma aluna tão 

ruim assim”. Nos momentos em que não tinham nada para fazer em sala, Maria e as colegas 

costumavam jogar adedanha e jogo da velha. 

Além dos colegas de classe, relacionava-se com a maioria dos outros colegas da escola 

durante o intervalo, depois do lanche oferecido pela escola. Recordou-se que, durante o 

recreio, uma turma de meninos gostava de brincar de bola. Quando era mais nova, brincava de 

pega-pega: “O que era uma péssima ideia, porque levavam ‘xingada’ da direção da escola”. 

A jovem encontrava-se com os colegas fora do horário da aula para participar das 

ações do “blog” e para conversar na porta de casa, brincar, ir a alguma cachoeira ou à quadra. 

Fazia os deveres de casa no fim da tarde ou à noite e somente aos finais de semana saía à 

noite. O que havia de diferente nessas saídas, além do horário, é que ela se arrumava melhor 

para sair à rua.  

 

Para sair à noite, a gente se arrumava de uma forma melhor, porque eu não vou sair 
à noite com uma roupa que eu fiquei de dia. À noite faz mais frio e de dia faz mais 
calor: a gente se arrumava de forma diferente. Depois de certo tempo, quando 
começamos a maquiar, o objetivo já era: “Tem alguém ali”. Interesse, eu acho 
(Maria, 16 anos). 
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Maria tinha um grupo específico de colegas com quem costumava sair. Duas delas, 

Laís e Lara, foram entrevistadas nesta pesquisa. Com o tempo, afastou-se desse primeiro 

grupo e passou a sair com outras jovens: “Parece que a gente vai mudando e, com o tempo, os 

amigos vão também mudando. Não digo os amigos mesmo, mas a gente vai conhecendo 

pessoas novas e vendo o jeito das pessoas”. Um fator que costumava aproximá-la das colegas 

eram os trabalhos escolares, uma vez que, segundo ela, os professores tinham o hábito de 

manter os mesmos grupos durante todo o ano letivo. Maria contou que gostava de seus 

amigos dessa época devido ao seu companheirismo, ao fato de se darem bem e de fazerem de 

tudo para agradar uns aos outros.  

Aos finais de semana, ficava em casa, saía à noite ou ia visitar a avó com as primas. 

No entanto, logo depois de começar a poder sair à rua sozinha, aos 13 anos, Maria começou a 

trabalhar como auxiliar de cozinha em um restaurante e passou a dedicar parte dos sábados e 

domingos, das 10 às 18 horas, a isso. Nesse serviço, lavava vasilhas e ajudava a preparar os 

pratos pedidos pelos clientes. A jovem informou que começou a trabalhar porque tinha que 

“andar com as próprias pernas” e não queria ficar somente em casa dependendo dos pais, 

ainda mais para comprar algo de que não tivesse necessidade, como roupas e celular. Além 

disso, acreditava que tinha que “aprender a fazer alguma coisa na vida”. Maria comentou que, 

no início, não se sentia preparada para trabalhar e teve até “um pouco de medo”. No entanto, 

depois, foi se acostumando, foi ensinada por outra menina com quem trabalhava e, agora, é 

ela quem ensina as outras jovens que começam a trabalhar lá. Devido ao trabalho, organizava-

se para realizar as avaliações escolares durante a semana e, aos finais de semana, somente se 

tivesse tempo. 

Assim como Maria, seus irmãos começaram a trabalhar cedo. Antes de começar a 

estudar Metalurgia e fazer estágio na área, seu irmão foi garçom. A irmã trabalha como 

garçonete no mesmo restaurante no qual a jovem atua como auxiliar. Além deles, alguns de 

seus colegas de Lavras Novas começaram a trabalhar mais ou menos com a mesma idade, de 

13 para 14 anos. Devido ao fluxo turístico nos finais de semana, é comum que os jovens do 

distrito, especialmente as meninas, comecem a trabalhar por volta desta idade.  

Sobre seu modo de se vestir durante esse período, respondeu: “Não eram umas roupas 

muito bonitas, quando eu era mais nova. Mas era roupa normal: calça jeans, blusa de 

moletom, camiseta. Meio feias e mais antigas”. Maria parece ser menos preocupada com 

roupas do que os outros jovens entrevistados. 

Durante o período em que estudava em Lavras Novas, Maria já acessava a internet 

diariamente e em casa. Usava o computador para fazer alguma atividade escolar, para se 
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conectar ao Orkut e ao MSN, onde conversava com os colegas com quem saía ou os colegas 

da escola. Só começou a acessar o Facebook por volta do 8º ou 9º ano e publicava pouco: 

“Entrava para ver o que as pessoas iam publicar ou para publicar alguma foto. Nem era tanta 

coisa assim”. Da mesma forma como ocorria nas outras redes sociais, só conversava no 

Facebook com os amigos do distrito e, ao contrário dos outros jovens entrevistados, não 

costumava adicionar quem não conhecia.  

 Maria não “ficava” nem namorava ninguém, mas gostava de um rapaz que também 

gostava dela há certo tempo: “Mas, tipo assim, eu era muito fechada, então ele vinha 

conversar comigo e eu não gostava, porque tinha muita vergonha. Gostava e ficava só nisso”. 

Os dois estudaram juntos durante alguns anos, no entanto, o rapaz foi reprovado e passou a 

frequentar as aulas em outra turma. 

 Antes do Ensino Médio, a jovem vinha pouco a Ouro Preto, acompanhando a mãe e 

somente por necessidade, como ir ao médico ou para comprar algo. Em algumas ocasiões, 

também veio em algum passeio da escola, e foi a única jovem que se recordou dessas 

excursões. Só passou a vir à sede do município sozinha quando começou a estudar em Ouro 

Preto. 

A jovem ingressou no Ensino Médio em 2012, tendo ido fazer o curso técnico de 

Metalurgia no IFMG. Escolheu fazê-lo por “influência de quem já tinha feito”. A opção foi 

reforçada pelo fato de ser um curso cuja aprovação era mais fácil, devido ao número menor de 

concorrentes. “Foi assim: eu não fiz muita escolha, fiz a prova. Se eu não passasse, eu ia 

estudar em outra escola. Se passasse, ia estudar lá mesmo”. Apesar da simplicidade com a 

qual resumiu sua iniciativa, contou que escolheu estudar no IFMG por se tratar de um 

instituto federal, complementando: “Não que as outras escolas sejam ruins, mas acho que o 

IFMG tem um ensino melhor, aí escolhi fazer o curso de Metalurgia”. Além disso, contou que 

foi influenciada por um tio, que também sugeriu anteriormente ao seu irmão que estudasse no 

IFMG e fizesse Engenharia Metalúrgica em seguida. 

Sobre seus primeiros dias de aula em Ouro Preto, comentou que “foi uma experiência 

nova” e que precisou acostumar-se ao ensino, ao horário, aos professores e ao sistema de 

avaliação do IFMG. Ao longo de seu relato sobre o início do Ensino Médio, é possível 

perceber que Maria procurou lidar com as dificuldades enfrentadas de maneira firme, 

parecendo simplificar o impacto negativo da mudança. 

Para ela, o IFMG é uma escola boa para estudar e seu único problema é o cansaço 

devido ao fato de ficar lá o dia inteiro, “ainda mais para quem mora em um distrito, que não 

pode ir embora para casa, porque tem que ficar esperando o ônibus”. Em termos de estrutura 
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física, trata-se de uma escola grande, com pavilhões para cada curso. Os alunos podem 

conversar com os amigos e têm liberdade de não assistir às aulas. 

A escola está localizada no Bairro Bauxita, que, na opinião da jovem, em nada se 

assemelha a Lavras Novas. Ao falar sobre isso, acabou generalizando e considerando as 

diferenças entre o distrito e a sede: “Aqui em Ouro Preto, a estrutura das casas e o modo do 

povo viver são diferentes daqueles que moram no distrito. [...] Eu acho que, em Lavras Novas, 

a vida é menos corrida do que a do povo que vive em Ouro Preto”. 

Atualmente, a jovem está cursando o 2º ano do Ensino Médio. No IFMG, tem gostado 

da possibilidade de fazer novos amigos e acredita que estudar lá lhe dará a garantia de ter 

“uma coisa melhor no futuro”. Sua rotina na escola resume-se a estudar, almoçar e conversar 

com os amigos. As aulas começam às sete horas e, conforme o dia, terminam às 11 horas ou 

às 17 horas. Para chegar a tempo, precisa acordar mais cedo, às cinco ou cinco e meia da 

manhã. Em função dos estudos, tem permanecido menos tempo em casa. 

No 1º ano, Maria foi reprovada em Português e Matemática, por isso está repetindo 

somente as matérias do Ensino Médio, e não as técnicas. Atualmente, não tem assistido às 

aulas práticas todas as tardes, exceto às terças-feiras. Perguntada sobre a reprovação, 

explicou: “No começo do ano, minhas notas não foram boas nas matérias em que eu fui 

reprovada. Aí, quando chegou o final do ano, fiquei um pouco apertada e não consegui 

recuperar essas notas”. 

Maria continua não tendo uma matéria favorita, mas disse estar tendo mais facilidade 

para aprender Geografia. Não tem gostado de estudar nada relacionado a cálculo, área na qual 

se considera “péssima”. A jovem tem tirado boas notas em algumas matérias, e só ficou 

abaixo da média ou de recuperação em Matemática, Química, Física e, às vezes, em 

Geografia. Atualmente, continua acreditando ser uma boa aluna:  

 

Acho que faço meu papel de estudante, às vezes. Às vezes me considero, às vezes 
não. Para algumas matérias estudo mais; para outras, menos. [...] Mas acho que meu 
papel de estudante tinha que ser estudar para todas, mas nem sempre é assim. [...] 
Acho que isso acontece mais pela preguiça. Igual Matemática: é bem mais difícil 
estudar e fico com preguiça de refazer todos os exercícios (Maria, 17 anos).  

 

Maria acredita que seu comportamento no Ensino Médio tem sido tranquilo: conversa 

com todo mundo, inclusive os professores, e presta atenção às aulas. No 1º ano, como “ainda 

não tinha muita intimidade com todos da sala”, demorou um pouco a se enturmar. Comentou 

que sentiu dificuldades ao começar a estudar no IFMG em função da qualidade do ensino em 

Lavras Novas, uma vez que seus atuais professores perguntavam sobre temas que não tinha 
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aprendido: “O ensino é mais elevado do que antes, lá em Lavras Novas”. De acordo com ela, 

os colegas vindos de outras escolas também tiveram essa dificuldade, embora com menos 

frequência: “Às vezes, era só a gente de Lavras Novas, mas todos passavam por dificuldades”. 

A jovem não se considera uma aluna melhor em relação à época na qual estudava em 

Lavras Novas. Acredita que, no Ensino Fundamental, se dedicava mais aos estudos. Hoje, tem 

se sentido muito cansada, em determinado momentos, para estudar com calma e concentração. 

Apesar disso, Maria não manifestou desânimo, continuando com a postura séria adotada 

durante toda a duração das entrevistas.  

Sobre a possibilidade de sua família ter preparado a jovem para esse momento de 

mudanças, informou que sua mãe, seu pai e seu irmão falaram coisas como: “Vai ser difícil, 

mas não pode ficar com medo, senão você vai desistir”. Além dos familiares, algumas pessoas 

que já haviam estudado no IFMG também conversaram com ela, ajudando-a a se preparar 

para o ingresso na nova escola.  

Perguntada sobre a hipótese de poder cursar o Ensino Médio em Lavras Novas caso a 

escola local oferecesse esta etapa, respondeu que preferiria não ter ido estudar em Ouro Preto: 

“Eu acho que não, porque se tivesse em Lavras Novas, mesmo que não fosse um curso 

técnico, seria mais fácil fazer o 1º, 2º e o 3º para depois partir para um curso técnico aqui em 

Ouro Preto”. Seu objetivo, no entanto, seria fazer um curso técnico em seguida, porque 

acredita que esta modalidade de ensino lhe prepararia melhor para o mercado de trabalho. 

Sobre os professores do Ensino Médio, comentou que sua relação é bem diferente 

daquela que tinha com os professores de Lavras Novas, com quem conversava mais. Apesar 

disso, gosta deles e acredita na competência de alguns. Somente determinados docentes 

comentam assuntos para além do conteúdo das disciplinas: “Igual teve eleição, a gente 

conversa sobre eleição, sobre o que o professor achou. Aí quem votou comenta sobre o que 

aconteceu também”. Fora da escola, não costuma encontrar-se com nenhum deles. 

Em sua turma atual não há alunos da Escola Municipal de Lavras Novas, mas alguns 

também estudam no IFMG. De acordo com ela, continuam sendo tão amigos como antes: se 

dirigem diariamente para Ouro Preto no mesmo ônibus e, quando se encontram na escola, às 

vezes, ficam juntos. Esta foi mais uma resposta diferente de Maria em relação aos demais 

jovens entrevistados na pesquisa: todos comentaram que se afastaram dos colegas do Ensino 

Fundamental. Maria também disse que sente falta daqueles colegas com quem não estuda 

mais. De sua turma do 9º ano, atualmente somente um aluno encontra-se matriculado no 

IFMG. As outras duas jovens aprovadas em 2012, Laís e Lara, desistiram do curso.  
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Atualmente, sua turma tem 20 alunos, um número pequeno em relação às demais 

turmas do IFMG. Como há um jovem surdo matriculado com eles, a direção optou por reduzir 

a quantidade de alunos nesta turma para facilitar o entrosamento deste aluno e o trabalho da 

intérprete de Libras. 

Sua relação com os colegas de classe tem sido boa, “tipo de amigo já”, uma vez que se 

veem e conversam todos os dias. Mesmo assim, percebe a diferença em relação às amizades 

do período no qual ainda estudava em Lavras Novas: “Com os colegas de Lavras Novas, a 

gente tinha mais intimidade, um conhecia o outro. Quando a gente veio estudar em Ouro 

Preto, eu não conhecia a vida daquela pessoa que senta do meu lado. Só sou amiga dela, mas 

não conheço tudo dela”. Ao contrário do que acontecia no distrito, Maria não se encontra com 

os atuais colegas fora do horário escolar, exceto em algumas ocasiões nas quais resolvem 

fazer trabalhos fora do IFMG. 

Seus melhores amigos ainda são os de Lavras Novas, tanto que, mesmo no IFMG, os 

jovens com quem se relacionava, no início do curso, eram os que já conhecia ou algum colega 

de turma com quem fez amizade. Além dos colegas de sala, a jovem só tem se relacionado 

com outros alunos com quem já tinha contato anterior, especialmente os de Lavras Novas ou 

algum amigo de amigo, sobretudo no intervalo das aulas ou no horário de almoço. Apesar de 

Maria ter dois intervalos por dia, de manhã e à tarde, não costuma sair de sala, a não ser em 

algumas manhãs, para fazer um lanche. Mesmo se preservando do contato com novos colegas, 

acredita que ele melhorou sua vida escolar, porque parece haver um companheirismo entre a 

turma, no qual todos se ajudam com relação aos assuntos escolares. 

Além dos colegas da escola, Maria somente conheceu algumas pessoas através dos 

colegas dos jovens de Lavras Novas que estudam em Ouro Preto. Dos jovens entrevistados, 

Maria parece ser a menos disposta a fazer amizade em Ouro Preto, e prefere a companhia dos 

amigos do distrito. 

Considera que, atualmente, conhece melhor Ouro Preto, embora só às vezes saia da 

escola para ir ao centro ou a outro lugar. 

Em Lavras Novas, manteve as mesmas amizades da época do Ensino Fundamental, 

porém percebeu que houve certo distanciamento. No distrito, Maria e seus amigos saem 

juntos e vão a festas, quando acontecem. Durante a semana, encontram-se pouco, geralmente 

quando estão de férias, para conversar. Aos finais de semana, saem para conversar ou comer 

algo. Suas novas amigas de Ouro Preto nunca foram a sua casa, no distrito. 

Maria tem percebido que sua vida mudou muito depois do ingresso no Ensino Médio: 

“O ritmo da minha vida, o modo de ver as coisas mudou. Por exemplo, tem coisa que 
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acontecia aqui em Ouro Preto e não acontecia em Lavras [sic], as coisas que eu vejo aqui não 

acontecem lá”. Por isso, às vezes sente-se “até meio diferente”: “As mudanças mais tristes, eu 

me sinto um pouco triste, mas, em relação a isso, acho que mudança é normal”. Sobre as 

mudanças “tristes”, referiu-se ao fato de ter passado a conviver com jovens que brigam ou se 

drogam no IFMG: “Eu acho que isso é uma mudança que não deixa ninguém feliz, eu acho”. 

Sobre os alunos usuários de drogas comentou:  

 

Eu acho que, em todo lugar tem, mas na escola lá em Lavras Novas não tinha. Só 
que agora, lá no IFMG, tem várias pessoas que usam drogas. Tipo assim, ambiente 
escolar não é lugar disso. Então a gente fica até meio assim, porque que está 
acontecendo, sabe? [...] E alguns usam droga no campus, mas longe dos guardas que 
ficam lá na escola, porque se alguém pegar, aí você é expulso da escola (Maria, 16 
anos). 

 

Sobre o que permaneceu igual em sua vida, referiu-se ao seu comportamento e ao 

modo de conversar com os amigos. Não acredita que tenha alterado sua forma de se vestir. 

Também não colocou piercing nem fez tatuagem, ao contrário da maioria dos jovens 

entrevistados que ao menos mencionou ter interesse por essas possibilidades. Mesmo assim, 

hoje tem se achado mais bonita, apesar de não ter conseguido explicar o motivo: “Ah, acho 

que é por causa das mudanças mesmo. Não sei explicar o porquê. Mais bonita eu acho que, 

com o tempo, a gente vai mudando, né? Ao invés da gente ficar um pouco mais feia, vai 

melhorando um pouquinho”. 

Durante o Ensino Médio, Maria passou a usar a internet de forma diferente, inclusive 

para realizar pesquisas para trabalhos escolares e para agendar com os grupos: “A gente 

pesquisa mais na internet do que em livros hoje em dia”. Tem acessado diariamente do seu 

celular, inclusive na escola, que disponibiliza wi-fi gratuito para os estudantes. Disse que não 

acessa a internet quando os professores estão dando aula. No Facebook, continua publicando 

pouco, somente fotos e algumas frases. Atualmente tem alguns amigos que só conhece 

virtualmente, mas poucos, porque prefere adicionar somente quem conhece. 

Maria contou que seu gosto musical não se alterou após o ingresso no Ensino Médio: 

escuta mais sertanejo ou “uma coisa mais simples” e não gosta muito de rock “mais pesado”. 

Parece que, assim como a maioria dos jovens entrevistados, Maria não se interessa em assistir 

a filmes. Só os vê às vezes, especialmente aqueles relacionados a temas discutidos na escola, 

e não tem o hábito de ir ao cinema.  



102 

 

A jovem costuma ir a festas do distrito com os amigos. Em Ouro Preto, como tem a 

questão do deslocamento, “fica mais difícil ir”, por isso, vai somente se sua mãe permitir e 

sempre acompanhada de um grupo do distrito para ver algum show na praça central da cidade. 

Atualmente, Maria não está se relacionando afetivamente com ninguém: “Não ‘fico’ 

assim com muita gente, não. Nem tenho ‘ficado’ com ninguém, não”. Novamente, mostrou-se 

bastante séria ao mencionar essas duas únicas frases a respeito de sua vida afetiva, não dando 

a possibilidade de que o tema fosse mais explorado. 

A jovem continua trabalhando como auxiliar de cozinha no mesmo restaurante. Sobre 

seu futuro, disse que não tem feito muitos planos ainda. Acredita que, depois que concluir o 3º 

ano, começará a pensar melhor no que pretende fazer. Mesmo assim, comentou que pensa em 

cursar graduação em Fisioterapia: “Eu penso em fazer um curso e ter uma profissão. [...] Não 

pretendo seguir na área de Metalurgia, não. Eu pretendo fazer outro curso, acho que 

Fisioterapia”. Sobre a possibilidade de ter de estudar fora de Ouro Preto, uma vez que a 

UFOP não oferece este curso, a jovem disse: “Ainda nem pensei nisso, porque ainda não 

comecei... Mas imagino que, tipo assim, vai ser uma experiência nova. Igual quando saí de 

Lavras Novas para estudar aqui: vai ser a mesma coisa quando eu sair daqui para estudar 

fora”. Apesar disso, Maria comentou, em seguida, que pensa em concluir o Ensino Médio e 

continuar morando em Lavras Novas. 

 

 

3.1.6 Alice: para a realidade, o sonho 

 

 

Alice tem 17 anos e ingressou no Ensino Médio em 2012. Iniciou essa etapa de 

estudos no Dom Pedro, onde estudou por poucos meses. Transferiu-se para o Polivalente, 

onde terminou o 1º ano e cursou o 1º bimestre do 2º ano. Retornou ao Dom Pedro e concluiu 

o 2º estudando à noite. Atualmente, ainda no Dom Pedro, cursa o 3º ano. Durante o início do 

1º ano e ao longo do 2º ano morou em Ouro Preto, na casa de uma tia. Atualmente, voltou a 

morar na Venda do Campo, localidade próxima a Lavras Novas, com os pais e os dois irmãos. 

Ao longo de parte do Ensino Médio trabalhou como babá e, recentemente, começou a atuar 

como auxiliar de cozinha aos finais de semana em um restaurante de Lavras Novas. Como 

será possível perceber ao longo de todo o seu relato, o ingresso no Ensino Médio alterou 
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completamente a vida da jovem que, mesmo sem ser reprovada, estudou em quatro turmas 

diferentes ao longo de três anos. 

 Agendar as entrevistas com a jovem foi complicado. Fiz o convite pessoalmente, 

encontrando-a em sua atual escola, no centro de Ouro Preto. Depois disso, como seu celular 

foi roubado e ela não tem Facebook, perdemos contato durante alguns dias. Consegui agendar 

a entrevista mandando recados através de outras jovens entrevistadas. No primeiro dia 

marcado, uma hora antes de começarmos, por coincidência, a vi brincando com alguns 

colegas dentro do ônibus escolar a caminho de Lavras Novas. Após alguns minutos sua mãe 

me telefonou informando que Alice estava muito doente. Dias depois, consegui seu novo 

contato telefônico, na verdade, o número do seu irmão mais novo, que lhe emprestou o 

celular. Somente depois disso marcamos novamente o primeiro encontro.  

Encontrei-me com ela na rodoviária da cidade e, em seguida, fomos ao local da 

entrevista, a casa de uma tia com quem morou no início do Ensino Médio. Desde nosso 

primeiro contato, percebi que a jovem aparentava segurança e aparente empoderamento que, 

ao longo de nossas conversas, manifestou-se mais como necessidade de auto-afirmação. 

Observei que ela havia se arrumado especialmente para a ocasião: usava uma saia longa e 

tinha os cabelos úmidos de gel. Na casa da tia, sentou-se despojadamente em um sofá à minha 

frente, colocando suas pernas para cima, de lado. Parecia mesmo disposta a causar uma 

impressão de descontração e, ao mesmo tempo, de segurança em relação a suas atitudes e jeito 

de ser, bem diferente de como se apresentava em Lavras Novas. 

Em voz baixa, falou muito, sorriu bastante e, frequentemente, reproduziu diálogos, 

contando histórias que ilustravam suas respostas. Olhou para mim durante todo o tempo. Fez 

piadas, inclusive sobre mim, e foi a única jovem entrevistada que referiu-se diretamente a 

mim, sua antiga professora de História. Assim como os demais, só informou nomes, 

especialmente de outros professores, quando perguntei. 

Ao final deste encontro, agendamos a próxima gravação, que ocorreu, dias depois, no 

mesmo lugar. Dessa vez, como havia outras pessoas na casa, incluindo sua mãe, 

permanecemos em um dos quartos. Novamente, olhou diretamente para mim durante toda a 

gravação, não parecendo se importar com o roteiro. Começou muitas respostas com a 

expressão “Sei lá!” e, em alguns casos, repetiu as perguntas como se para ganhar tempo para 

formular as respostas. Manteve o hábito de reproduzir diálogos. A partir de determinado 

ponto da entrevista, referiu-se muito ao namorado que, ao que parece, tem influenciado 

bastante no modo como tem conduzido sua vida.  
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Refletir sobre seus relatos me levou a dúvidas a respeito de como interpretar seu perfil. 

A necessidade de auto-afirmação e de evidenciar que sempre está bem, não se importando em 

ser aceita pelos outros, além das aparentes contradições em seu discurso – como quando 

afirmou passar todas as tardes sozinha em casa assistindo à TV logo após ter mencionado que, 

atualmente, tem estado muito ocupada, namorando, saindo com amigos e frequentando 

eventos, igrejas, museus e etc. – me conduziram à consideração de que Alice parece viver sua 

juventude entre supostas experiências intensas de socialização e a solidão imposta pelo lugar 

onde mora.  

 

***** 

 

 Alice nasceu em Ouro Preto e, atualmente, mora em um sítio na Venda do Campo, 

localidade próxima a Lavras Novas, que descreveu como sendo um “subdistrito [sic] de 

Lavras Novas onde há uma pequena comunidade, com pouquinhas casinhas pequenininhas, 

cerca de cinquenta, bem distantes umas das outras”. Perto de sua casa, existem outras 

construções, que estão desocupadas no momento. Não há qualquer tipo de estabelecimento 

comercial na Venda do Campo: “Se precisar comprar alguma coisa, ou vai para Lavras Novas 

ou fica sem”. Em sua opinião, o lugar é “ruralzíssimo”, porque “lá não tem nada, os 

moradores ainda cultivam o próprio alimento e criam animais”. Lavras Novas, por sua vez, 

era mais rural, no entanto, tem começado a se urbanizar devido ao crescimento da quantidade 

de estabelecimentos comerciais. 

Na Venda do Campo, mora em uma casa própria com os pais e dois irmãos. Lá, disse 

que viveu a “melhor infância do mundo” e, projetando seu futuro, afirmou que deseja que 

seus filhos tenham a mesma infância que teve: 

 

Eu brincava muito com meus irmãos e com meus tios, porque não tinha ninguém 
para eu brincar... Quando eu era pequenininha, toda brincadeira que toda criança 
fala: “Ah, eu já brinquei!” Eu já brinquei todas em dobro. Coisa até que não tinha, a 
gente inventava. Ia para o mato catar coquinho, brincava de barro, escolinha (Alice, 
17 anos). 

 

Por morar em um local mais isolado, a jovem costumava brincar apenas com o irmão. 

Em alguns finais de semana, uma prima de Ouro Preto ia brincar com ela. Não tinha o hábito 

de brincar com as crianças de Lavras Novas, uma vez que só ia ao distrito para estudar: 

“Ninguém ia à minha casa e eu também não ia à casa de ninguém”. 
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Sua irmã tem nove anos e está no 4º ano. O irmão tem 15 e está no 6º ano. Os dois 

estudam em Lavras Novas.  

Sua mãe estudou até a 4ª série em Ouro Preto, para onde ia a pé. Parou de estudar 

porque estava com dificuldades de aprendizado, mas, segundo Alice, até hoje tem vontade de 

voltar a estudar novamente. Atualmente, não trabalha com algo fixo, mas, às vezes, cozinha e 

faz faxinas. Seu pai estudou até a 3ª série, também em Ouro Preto: “Minha mãe também 

tomou muita bomba. Acho que ela já estava muito velha na 4ª série. Meu pai já estava mais 

novo. Acho que ele deixou de estudar para ir trabalhar. Aí ele encontrou minha mãe, tiveram 

eu e acabou. [riso]”. Seu pai é açougueiro: “Ele mata o boi, o porco”. Trabalha fazendo isso 

em um matadouro em frente à casa onde moram. Alice e os irmãos cresceram convivendo de 

perto com a ocupação do pai. 

 

No começo, eu achava interessante: “Nossa, meu pai matando o boi!” Depois eu já 
fui crescendo: “Nossa, que nojo! Que horrível! Que dó!” Aí já nem fui ficando 
perto, fui distanciando. [...] Atualmente, nem fico lá, nem chego perto, nem sei, nem 
pergunto. É ruim (Alice, 17 anos). 

 

 Alice cursou o Ensino Fundamental na Escola Municipal de Lavras Novas. Para 

chegar até lá, distante cerca de seis quilômetros de sua casa, usava o transporte oferecido pela 

prefeitura. Em sua opinião, esta escola era o “sonho de todo aluno”. Para ela, não era “nem 

muito boa, nem muito ruim”, mas tinha tudo o que um estudante precisava: apoio, 

aprendizado e amigos. 

Sobre o espaço físico, comentou que não era grande, mas suficiente. Descreveu-o 

justamente na sequência em que os cômodos encontram-se dispostos: tinha um “monte” de 

salas, salão, pátio, cantina, sala dos professores, diretoria, banheiro feminino e masculino, 

biblioteca, um jardim, além de um parquinho na parte de trás no qual todos brincavam. 

Alice considerava a qualidade do ensino oferecido em Lavras Novas “muito boa”, 

porque as professoras sempre apoiavam os alunos, preocupando-se com o aprendizado dos 

jovens: “Muito diferente de hoje”. Contou rindo que, na escola, gostava de tudo, 

especialmente da comida e dos amigos. Disse que não gostava da implicância de certos 

colegas, mas, ao mesmo tempo, afirmou não se importar muito com isso:  

 

Eu não gostava que muita gente implicava comigo, que eu era a menininha que 
vinha da roça, cabelo despenteado, com a roupa avacalhada. Todo mundo ficava: 
“Ai, você tem que vestir direito! Tem que pentear cabelo!” Mas eu não ligava muito, 
não. [...] Foi desde pequenininha até o 7º ano. Depois eu fui amadurecendo e eles 
pararam de implicar comigo. [...] Eu achava até engraçado eles me chamando de 
“sol nascendo”, porque eu tinha um cabelinho alto assim, que eu tinha cortado, achei 
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que estava fazendo franja. Aí, de manhã cedo, eu penteava e levantava para cima. 
“Olha o ‘sol nascendo’!” [riso] Maior sacanagem (Alice, 17 anos). 

 

Na escola, além de estudar, “fazia um pouquinho de tudo” e gostava das atividades 

extras, como ir a algum evento representando a escola, a passeios ou mesmo de ler em voz 

alta. A matéria que mais gostava era Artes: 

 

Ah, eu me identifico muito. Eu gosto de fazer desenho, colorir, brincar. Eu gosto de 
encenar, fazer teatro, apresentar. Na escola, já me vesti de Michael Jackson, de 
homem. Já dancei quadrilha vestida de homem. Se precisasse fazer um papelzinho 
diferente, eu fazia... Todo mundo: “Você está pagando mico!” Mas eu gosto, eu não 
ligo. Maior tranquilo para mim (Alice, 17 anos). 

 

Por outro lado, a matéria que menos gostava era Matemática, porque tinha dificuldade 

de aprender: “É muita conta para uma cabeça só”. Até o 9º ano, considerava-se uma boa 

aluna, inclusive porque tinha mais incentivo das professoras. Em sala, participava das aulas, 

fazia tudo o que fosse pedido, ajudava os amigos que precisavam, mas fazia um “tiquinho” de 

bagunça também: “Ser um bom aluno inclui fazer bagunça”. Alice tirava boas notas, exceto às 

vezes, em Matemática, tanto que chegou a ser reprovada no 7º ano justamente por não ter 

alcançado a média mínima nessa disciplina: “No começo, a minha casa caiu, mas depois eu vi 

que não era nada demais, porque eu não tinha aprendido. Não ia adiantar eu passar, se eu não 

aprendesse, ia fazer falta na minha vida. Aí acostumei, estudei e passei de ano no outro ano”. 

 Com relação aos professores de Lavras Novas, considerava-os “super educados”. 

Conversava com todos, sempre prestativos e dispostos a ajudar os alunos em suas 

dificuldades. Acreditava que os professores de lá gostavam dos alunos e gostava da maioria 

deles. Ao mencionar isso, brincou comigo, que fui sua professora de História durante dois 

anos, sendo a única entrevistada a referir-se diretamente a mim: “Ah, tinha umas 

professorinhas que tinham a cara muito fechada. Eu não ia muito com a cara, não. [...] Era um 

ou dois professores, que era a Elodia... Estou brincando! [riso]”. Geralmente, conversava com 

muitos professores sobre assuntos que não eram relacionados às disciplinas e comentou que, 

fora da escola, encontrava-se sempre com eles, porque iam embora no mesmo carro, 

fornecido pela prefeitura para transportar alunos da Venda do Campo e professores de Ouro 

Preto. 

 

Como eu morava na Venda do Campo, ia no carro, apertadinho com eles, ou no colo 
ou do lado, da escola até na minha casa. [...] Lá não era mais professor e aluno, era 
uma pessoa qualquer conversando com a outra. “Não cabe? Ah, põe aqui no meu 
colo! Não tem problema!” Ia a gente, toda envergonhadinha, no colo do professor. 
No colo do professor para casa! [riso] Era maior engraçado (Alice, 17 anos). 
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Sobre seu comportamento, considerava-se “hiperativa”, porque “não conseguia ficar 

quieta”. Andava muito pela sala e fazia bagunça. Comparando com o Ensino Médio, 

comentou que até hoje tem agido assim: “sempre muito bagunceirinha”. Por outro lado, 

sempre atende a todas as solicitações dos professores: “O professor, para mim, sempre tem 

razão. Melhor não bater boca, ficar quietinha. Escola é tranquilo”. 

Entre o 6º e o 9º ano, sua turma tinha entre 15 e 20 alunos, dependendo do ano. Em 

sua opinião, esse número era “pequenininho” e sua relação com os colegas de turma era boa, 

pois a jovem conversava com todos. Antecipando uma das perguntas que faria mais à frente, 

disse que atualmente não tem mais contato com todos:  

 

Sei lá. Parece que a gente vai se separando, que a gente nem se conhece mais. A 
gente vê na rua, tem gente que nem dá oi mais. [...] Eu fico meio triste com isso, 
sabe? Não pode dar um oi, um: “Como é que você está? Vamos marcar uma coisa 
para a gente fazer de novo, que nem a gente fazia na escola?” (Alice, 17 anos). 

 

Sobre sua turma do 7º ao 9º ano, recordou-se de uma característica também comentada 

por Poliana: sempre havia um colega excluído. Se alguém fizesse algo que o restante da turma 

reprovasse, essa pessoa era isolada durante certo tempo. A jovem acredita que isso acontecia 

porque “alguém sempre queria ser mais que o outro, tirando vantagem por ser mais velho, por 

pegar mais homem”. Apesar desse hábito da turma, Alice contou que nunca foi isolada: 

“Mesmo se alguém quisesse me deixar de lado, sempre vinham conversar comigo. Não tinha 

ninguém que ficava sem conversar comigo”. 

Na turma, tinha um grupo composto por três melhores amigas. Segundo ela, eram 

tranquilas e conversavam com todos. Ao comentar sobre isso, emitiu sua opinião a respeito da 

desunião feminina relacionada a relacionamentos afetivos e sobre o que ela mesma tem 

pensado a respeito deste tipo de relação. 

 

Nós éramos as únicas que não preocupavam com esse trem de pegar homem. 
Porque, quando a gente estava no 6º ao 9º ano, era a fase de começar a beijar na 
boca. Aí a gente era quem menos ligava. Duas já tinham meio que namorado. Eu e 
Lídia, a gente nem pensava nisso. Nós estávamos caçando era o nosso Neymar, 
Luan Santana, Fábio [goleiro do Cruzeiro]. A gente nem estava preocupada com isso 
ainda. As meninas brigavam muito. Tipo assim, eu estou “ficando” com um menino, 
aí você vai e “fica”, a gente não conversa mais. Tem isso até hoje, mas vai passando. 
[...] Bobeira, homem não vale nada. Tudo ilusão! [...] Sei lá, homem não é tudo o 
que as meninas novas pensam. Quando eu era mais novinha: “Ai, eu tenho que 
arrumar um namorado”. Não é tudo isso que a gente pensa. Namorar é o homem 
querer fazer coisas com você e depois te deixar lá sozinha. É muito ruim. [...] Eu 
prefiro ficar com minhas amigas, que compartilham o sentimento comigo, do que 
um cara que só quer fazer alguma coisa comigo e depois vai me mandar embora. Eu 
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não! Sou bem espertinha. Eu faço o contrário. [...] Eu iludo e mando embora. [riso] 
Mas agora eu estou namorando bonitinho. Não iludo mais, não (Alice, 17 anos). 

 

Fora do horário de aula, só se encontrava com as colegas, quando iam fazer algum 

trabalho escolar às tardes. 

 

A gente falava que ia fazer o trabalho, mas acabava fazendo brigadeiro! A gente 
passava a tarde toda comendo, aí chegava quase na hora de ir embora: “Nossa, a 
gente tem que fazer o trabalho e você tem que ir!” Eu: “O que a gente faz agora?”, 
“Agora cada um copia a sua parte!” No dia seguinte, a gente se encontrava de novo e 
fazia pipoca! A gente ia mais conversar, acabava que, na maioria das vezes, a gente 
nem fazia trabalho. [riso] (Alice, 17 anos). 

 

Em poucas ocasiões chegou a dormir na casa de uma das colegas, como na época da 

festa da padroeira de Lavras Novas ou quando tinha alguma festa de aniversário. Em geral, ia 

pouco porque o pai não gostava que fosse. 

Perguntada sobre como se sentia morando longe das colegas e sabendo que elas se 

encontravam fora da escola para passear e se divertir, a entrevistada respondeu tentando 

suavizar seu desconforto, mas relatando-o: 

 

Pelo fato de eu morar lá desde pequenininha, já tinha até acostumado. Mas eu nem 
ligava muito, não. Mas quando elas conversavam sobre o outro dia que elas tinham 
saído na rua, eu ficava comigo: “Nossa, eu queria estar lá para ver isso”. Às vezes é 
ruim, mas às vezes é bom ficar em um lugar mais tranquilo (Alice, 17 anos). 

 

À tarde, em casa, costumava brincar sozinha depois do almoço: “Eu tinha mania de 

conversar sozinha. Tinha nada para fazer. [riso] Eu sentava embaixo do pé de goiaba, ficava 

inventando amigo imaginário e nem ligava”. Contou que, às vezes, inventava histórias, lia ou 

desenhava “sentada em frente às montanhas”. Apesar disso, Alice não se considerava 

solitária: “Eu gosto do jeito que foi. Não tenho nada a reclamar, não. Agora eu já tenho 

contato com muita gente. Pelo fato de eu não ter antes, agora tenho até bastante. Agora eu vou 

para lá, vou para cá. Nem ligo, tranquilo”. Nem aos finais de semana tinha oportunidade de ir 

a Lavras Novas, mas disse que também não se importava porque aproveitava para brincar com 

seu irmão na piscina de sua antiga casa. 

Nesse período, contou que costumava vestir-se como um “menininho”. Usava sempre 

o mesmo uniforme, “todo largão”, touca, “um sapato pior que o outro” e um blusão de frio 

que “não tirava de jeito nenhum”, porque tinha preguiça de guardar, mesmo se fizesse calor. 

Sobre o uso da touca, comentou que não tirava porque os meninos logo voltavam a chamá-la 

de “sol nascendo”. Quando comentei que ela havia dito que isso não a incomodava, 
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desconversou: “Também acho que é marca, porque minha mãe usa muito touca. Sempre que 

você vê minha mãe, ela está com touca. Aí eu: ‘Quero me parecer com a minha mãe.’ Aí fui e 

coloquei touca também. Fica até parecido”. 

Durante o Ensino Fundamental, Alice usava pouco a internet, somente quando ia à 

casa de Lídia, uma de suas amigas mencionada frequentemente nos dois blocos da entrevista. 

Nesses momentos, acessava o Facebook, Orkut e MSN, e conversava com pessoas que nem 

conhecia. Na época, costumava publicar “coisa bonitinha, um gatinho bonitinho, mensagem 

bonitinha, nada demais”. Brincava com jogos online, como o de corrida, jogo da Barbie, Pac-

Man e outros de trocar a roupa das bonecas. Também gostava de pesquisar roupas de neném e 

de boneca. 

 

Quando eu era pequena, tinha umas bonequinhas e eu mesma fazia suas roupas. 
Tudo avacalhado, mas ia. As minhas bonequinhas saíam com umas toquinhas 
doidas, com os macacõezinhos que eu fazia. Minha avó é costureira, eu ficava lá 
olhando e fazia parecido, tentava (Alice, 17 anos). 

 

Durante o Ensino Fundamental, não “ficava”, nem namorava, mas gostava de um 

colega de turma. Os dois estudaram juntos do 4º ao 6º ano, mas ele foi reprovado em seguida. 

Depois, como ela também foi reprovada, voltaram a estudar novamente. Foi quando percebeu 

que estava “iludida”, pois o achou muito “chato”. 

Antes do Ensino Médio, a jovem vinha pouco a Ouro Preto, somente para ir ao médico 

ou ao dentista acompanhada sempre da mãe. A partir do 8º ano, passou a ir com Lídia, que faz 

aulas de dança do ventre na sede. Sobre sua amizade com Lídia e as idas a Ouro Preto, 

comentou: 

 

Desde o maternal a gente estuda juntas. A considero como uma irmã. Eu e Lídia em 
Ouro Preto: a melhor coisa do mundo. A gente não aprontava, mas era muito legal. 
Tomava sorvete, conversava, punha os papos em dia, ficava vendo os homens 
bonitos passarem. Minha mãe vinha programada para fazer o que tinha que fazer e ia 
embora. Com a Lídia, não. A gente não tinha programação, a gente fazia tudo o que 
a gente queria (Alice, 17 anos).  

 

Também costumava passar as férias ou algum final de semana com os primos na casa 

da tia, onde gravamos a entrevista: “Eram uns 10 primos. Pelo menos tinha alguém para 

brincar, eu não ficava parada sozinha”. Nessas ocasiões, saíam pouco de casa, mas iam, às 

vezes, à quadra do bairro ou ao Horto Botânico. 

Após concluir o Ensino Fundamental, Alice estudou durante cerca de três meses no 

Dom Pedro. Conforme mencionado anteriormente, como o curso era oferecido somente à 
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tarde e não havia transporte disponível para que ela fosse neste horário, a jovem mudou-se 

para a casa da tia, em Ouro Preto. Relatou que, desde pequena, tinha vontade de estudar no 

Dom Pedro ou no IFMG devido à qualidade do ensino das duas instituições, porém não 

participou do exame de seleção para esta escola, que não oferecia a oportunidade de cursar o 

Ensino Médio desvinculado dos cursos técnicos.  

No Dom Pedro, seus primeiros dias de aula foram “muito, muito, muito bons”. 

Comentou que ela e os novos colegas estavam “muito emocionados” porque, com exceção 

dos reprovados, ninguém havia estudado no 1º ano. Tinham vontade de “saber tudo, conhecer 

tudo, fazer de tudo”. 

Para ela, a estrutura física da escola era “ruinzinha”: uma escola antiga e “quando 

chovia, chovia dentro da sala”. Localizada no centro histórico da cidade, Alice não acredita 

que seu entorno seja muito diferente em relação ao espaço próximo da escola de Lavras 

Novas: “Ao redor tem uns matinhos lá para dar uma lembrancinha. Tem uma igrejinha”. 

No início do 1º ano, ainda no Dom Pedro, gostou do fato de ter feito bons amigos. 

Além de ter continuado a estudar com Lídia, aproximou-se de outros jovens, incluindo a 

prima Isabela. Sobre o que não gostava nessa escola comentou que, no primeiro momento, 

não teve tempo de perceber nada errado: “Eu achava que era o lugar perfeito para eu estar 

naquele momento”. 

Apesar de não ter informado o que motivou a mudança de planos, contou que, meses 

depois, seus pais passaram a preferir que voltasse a morar com eles, na Venda do Campo. 

Alice, então, foi estudar no Polivalente que, na opinião de seus pais, era “mais perto e 

acessível” – assim como ocorreu com outros entrevistados, a questão do transporte escolar 

pesou novamente na escolha da instituição de ensino. 

 

Quando saí do Dom Pedro, chorei demais, porque, tipo assim, em três meses já tinha 
me apegado a todos os meus amigos. Conversava com todo mundo da sala. Saí da 
escola do nada. Fiquei maior triste, mas cheguei lá e encontrei amigos muito 
melhores do que eu tinha. Não tirando os outros para baixo, mas eu gostei muito de 
ter ido para o Polivalente também (Alice, 17 anos). 

 

Sobre a estrutura física da nova escola, achou-a melhor que o Dom Pedro. Comentou 

especificamente da existência de uma “quadra perfeita para todo aluno praticar esporte”, ao 

contrário do Dom Pedro e da escola de Lavras Novas. 

Em sua opinião, os alunos tem sido os responsáveis pela “má fama” que a escola tem 

no município: “Polivalente, escola de malandro. Não é escola de malandro, é a gente que se 
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faz malandro lá”. Além disso, a qualidade do ensino também tem sido prejudicada pelos 

professores “que se deixam juntar com os alunos” e não dão boas aulas. 

Assim como fez quando comentou sobre a escola de Lavras Novas, Alice descreveu 

minuciosamente o Polivalente, informando que a instituição possui um pátio mais aberto, com 

um jardim, uma cantina em frente às salas, um banheiro feminino e um masculino: “Lembra 

muito a escola lá de Lavras Novas. Fora isso, não lembra nada”. 

Situado no Bairro Bauxita, o entorno da escola é bem diferente do que estava 

acostumada no Ensino Fundamental. O bairro ouro-pretano é bem movimentado: “É diferente 

estudar num lugar assim. Ali perto, quando a gente saía da escola, tinha alguma coisa para 

comprar, não precisava ficar andando em morro, não precisava de nada. Era tudo muito 

acessível, pertinho”. 

Achou que seus primeiros dias nessa nova escola iam ser ruins, especialmente pelo 

fato de não estar mais estudando com Isabela, sua prima, mas assim que começou a estudar no 

Polivalente, fez amizade com Luiza, uma colega:  

 

Nossa, a menina parece ser minha irmã gêmea. Tudo que eu faço ela faz, todo o meu 
jeito. [...] A gente conversa até hoje, independente dela estudar lá e eu aqui. Ela 
sempre me liga, eu sempre ligo para ela. Eu acabei gostando pelo fato de ter me 
identificado com uma amiga. Uma pessoa que não me deixou sozinha, sabe? (Alice, 
17 anos). 

 

 No Polivalente, a jovem gostava da “bagunça” e das quadras. Não gostava das 

“meninas mal encaradas” que sempre ameaçavam agredir os outros colegas: “Tipo: ‘Olhou 

para mim, eu te bato’. Isso é muito ruim, né?”. Essas outras jovens não se relacionam bem 

com muitos colegas, incluindo os de Lavras Novas. Esse comportamento agressivo por parte 

de alguns estudantes também foi mencionado por Poliana, que cursou o 1º ano nesta escola.  

No Polivalente, a jovem estudava em uma sala composta por cerca de 30 alunos. No 

entanto, somente 10 eram frequentes. O restante só ia à escola para fazer as avaliações. 

Quando saiu dessa escola, ainda no 1º bimestre do 2º ano, voltou a estudar novamente 

no Dom Pedro, porém à noite, durante cerca de oito meses. Alice gostou de estudar nesse 

horário: “É uma coisa diferente, que eu sempre quis experimentar. Achei legal, nada diferente 

do ensino, mas legal. A gente se sente mais adulta”. Nesse momento, passou a morar de novo 

na casa da tia, onde trabalhava durante o dia cuidando de um primo e de outro bebê. Contou 

que cuidava deles como se fossem seus próprios filhos. 

Quando voltou para o Dom Pedro, Alice viveu uma experiência completamente 

diferente da anterior, no início do 1º ano:  
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Os professores mudaram, a sala mudou, os amigos mudaram. Em todos os três anos 
que estudei lá foi diferente. No primeiro ano, peguei uma turma. No segundo, 
estudei de noite com pessoas mais velhas, ninguém que eu conhecia, mas acabei 
fazendo amizade. E no terceiro ano está sendo mais diferente ainda, uma gente com 
quem eu não tinha estudado (Alice, 17 anos). 

 

Atualmente, disse que tem gostado de estudar no Dom Pedro, apesar de não estar 

estudando em sua turma favorita: “Mas não vou reclamar, porque estou para estudar, não para 

gostar da turma. Já está acabando mesmo, último bimestre. Vamos formar, ninguém vai olhar 

para a cara de ninguém como da última vez [em Lavras Novas]”. Em seguida, comentou que, 

se pudesse, estudaria com os colegas do 1º ano, de quem continuou amiga. 

Perguntada sobre como se sentia com tantas mudanças escolares, a jovem respondeu: 

“Nem sei. Foi tudo tão muito rápido. Quando fui ver, já estava lá no meio de tudo. Foi rápido, 

rápido, muito rápido. Na hora que fui piscar, já estava em outra”. Em sua opinião, tanta 

mudança de escola não alterou a forma como estava aprendendo o conteúdo das disciplinas 

nem seu dia a dia:  

 

Achei que foi bom, porque tinha coisa que eu não sabia, que eu não estava 
aprendendo em uma escola e, quando mudei para a outra, acabei aprendendo. [...] Eu 
gosto de mudança, até achei legal. “Ai, eu estou experimentando de tudo!” Tipo 
assim, todo adolescente gosta de experimentar de tudo. Eu quero saber como é. “Ah, 
fiz isso, fiz isso, achei legal.” Mesmo se eu não tivesse gostado, me adapto rápido a 
qualquer lugar que estou. Acabo me adaptando rápido, rápido, rápido. Eu acabei até 
gostando (Alice, 17 anos). 

 

De forma geral, incluindo todas as escolas nas quais estudou, seu dia a dia depois no 

ingresso no Ensino Médio ficou completamente diferente:  

 

Antes, em Lavras Novas, era escola, casa, casa, escola. Agora não! Aqui é escola, 
rua com os amigos, vou passear, vou viajar, vou ficar na casa da minha tia. Quase 
nem tenho tempo de ficar em casa. Vou namorar, brincar, sair com as crianças. Faço 
de tudo um pouco. Agora tenho até que trabalhar. [...] Antes, era eu e ninguém. 
Agora, eu e todo mundo (Alice, 17 anos). 

 

 No Ensino Médio, só tem gostado de estudar Geografia: “Nem de Educação Física 

gosto mais”. Neste momento, comentou que gosta muito da disciplina e que pensa em ser 

geógrafa ou professora futuramente, “mas é um tiquinho pesado”. 

No 1º e 2º ano do Ensino Médio, considerava-se uma aluna “pivetinha”. Fazia muita 

bagunça, mas conseguia estudar ao mesmo tempo. Depois que passou a estudar no 

Polivalente, Alice colocou alargador em uma das orelhas, passou a usar os cabelos soltos e a 
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usar saias compridas. A partir disso, comentou, reproduzindo possíveis falas, que alguns 

moradores de Lavras Novas começaram a criticá-la: “Alice foi para a escola de malandro. Ih, 

virou pivete! Está ‘doidaça’! Acho que ela está fumando maconha! Acho que está ficando 

doida! Nossa, Alice está bebendo!”. A respeito disso, defendeu-se: 

 

Às vezes, as pessoas acham que, quando a gente anda com uma pessoa, a gente é 
igual a ela. Não importa se é negro, branco, albino, fuma, usa, vende, eu não estou 
nem aí, eu converso. Aí a pessoa já olha e acha coisa errada. Posso estar com um 
cara aqui: “Está pegando.”, “Não, é meu amigo”. Que nem a gente fala: não existe 
amigo. Gente, existe amigo. Se para a gente existe, existe. Meu amigo é meu amigo. 
Mas tem gente que acha que é outra coisa. Mas é melhor deixar para lá do que ficar 
enrolando a conversa (Alice, 17 anos). 

 

Para a jovem, suas mudanças comportamentais nos dois primeiros anos do Ensino 

Médio foram provocadas por “adrenalina”: “Sei lá, aquela escola que você sempre ouviu falar 

que é escola de malandro e que só tem gente doida, aí você chega lá e quer sentir o que é ser 

doido”. Nesse momento, a jovem costumava “matar” aulas. Nessas ocasiões, logo que 

chegava em casa, contava para a mãe que havia pulado o muro para fugir da escola. A mãe a 

repreendia, mas nunca a castigava. Ao começar estudar à noite, no Dom Pedro, a jovem 

continuou “na maior adrenalina”, mas parou de “matar” aulas. Atualmente, se não quer 

assistir às aulas, contou que nem vai à escola e, assim como fazia antes, continua conversando 

com a mãe sobre as eventuais ausências. 

No 2º ano, teve poucas notas abaixo da média, e sempre se recuperou “rapidaço”. 

Como os demais jovens entrevistados, responsabilizou alguns de seus professores por seu 

baixo desempenho, atribuindo as notas baixas ao fato de que alguns não davam aulas.  Ficou 

de recuperação somente em História justamente porque não entendia o que o professor falava. 

No momento da entrevista, estava cursando o 3º ano no turno da manhã no Dom Pedro 

e “fazendo o possível para ser uma boa aluna”. No 1º bimestre teve algumas “notinhas 

vermelhas”, porque faltou muito às aulas em função de ter sofrido alguns acidentes, mas logo 

recuperou as notas. A jovem fraturou o braço depois de ter caído de um cavalo na Venda do 

Campo e precisou ser operada. Meses depois, correndo, quebrou um dedo do pé e, em 

seguida, quebrou novamente o braço depois de cair da bicicleta. Sobre seu comportamento no 

3º ano, disse: 

 

No 2º ano, eu fiquei mais alteradinha, agora no 3º ano estou super tranquila. Faço 
tudo direitinho, sento, fico sentada na minha, mas, como sempre, falo muito, acabo 
atrapalhando. Tem dia que eu estou maior calada, maior na minha, faço tudo, tem 
dia que eu sou até a primeira a acabar, todo mundo fica assim: “Oh, Alice fazendo 
tudo!” (Alice, 17 anos). 
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Para Alice, seu comportamento mudou muito ao longo de todo o Ensino Médio devido 

ao fato de estar amadurecendo: “Ops! O quê? Eu estou fazendo dezoito anos, não tenho mais 

catorze. Vou mudar minha atitude. Eu tenho que fazer isso, porque, se não fizer, quem vai 

fazer por mim? Vou parar com isso”. A jovem tem entendido que vai continuar “criançona”, 

mas precisa ser menos bagunceira e mais madura. 

 A respeito de sua principal dificuldade ao ingressar no Ensino Médio, Alice comentou: 

 

Desde que estudei em Lavras Novas, ficava assim: “Nossa, como vou descobrir 
onde é minha sala? Eu vou chegar lá naquela escola gigante, eu não sei de nada. 
Onde é o banheiro? Meu Deus, como vou chegar?” Mas quando chega lá nem é nada 
disso, acaba que nem fica perdida. Quem tem boca vai a Roma, né? E eu falo muito, 
descobri tudo rapidinho. Nem teve muita dificuldade (Alice, 17 anos). 

 

Alice não se considera uma aluna melhor nem pior do que na época em que estudava 

em Lavras Novas: “Eu não mudei muito meu jeito de estudar. Tipo, quando quero estudar, 

estudo, mas quando não quero, faço milagre”.  

A jovem não considera que sua família preparou-a para as mudanças que ocorreriam 

em sua vida após o ingresso no Ensino Médio, exceto algumas de suas tias que diziam que ela 

deveria estudar, começar a trabalhar e “crescer”. 

Se existisse Ensino Médio em Lavras Novas, afirmou que continuaria estudando lá 

devido ao fato de já conhecer todos os colegas e de eles se ajudarem a fazer as atividades e 

trabalhos escolares.  

Atualmente, só estuda com uma das colegas da época do Ensino Fundamental, Lídia. 

As duas continuam sendo tão amigas quanto antes, mas, conforme mencionou logo no início 

da primeira entrevista, se afastou do restante dos amigos com os quais estudou até o 9º ano. 

Apesar disso, comentou que sente falta dos colegas, “aquela turma pequenininha, todo mundo 

conversa com todo mundo, cada um jogado no seu canto”.  

Com relação ao contato com os novos amigos do Ensino Médio, Alice contou que um 

de seus primeiros amigos do Ensino Médio, Jonas, morreu de overdose. Para a ela, a perda do 

amigo foi muito ruim. Também conheceu jovens que estudavam em outras escolas, 

principalmente através dos primos que estudam “cada um jogado em uma escola”. Em sua 

opinião, as novas amizades não melhoraram nem pioraram sua vida escolar porque, para ela, 

os amigos não a influenciavam a fazer o que não queria.  

Depois de ingressar no Ensino Médio, a jovem disse que tem mais “liberdade”: 
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Eu já durmo, saio para a rua, a gente faz trabalho na casa deles, almoça, janta, 
conversa com a família, leva eles para Lavras Novas também. [...] Minha mãe não 
gosta, mas eu levo. [riso] Minha mãe: “Você não leva muita gente lá para casa. Você 
sabe que seu pai não gosta.”, “Pode ir, galera! Vamos todo mundo!” Aí chega aquela 
negaiada [sic] e minha mãe: “Não falei que não era para trazer ninguém aqui em 
casa?” Eu: “Ah, mãe... Tem problema, não. Para você conhecer meus amigos.” E 
acaba que conhece os meus amigos, eu conheço a mãe dos meus amigos. Tranquilo 
(Alice, 17 anos). 

 

Apesar de ter afirmado frequentemente que percebe sua vida mais agitada, ficando 

menos sozinha em casa e tendo muitas coisas para fazer, quando perguntada sobre o que 

permaneceu igual em sua vida, respondeu: “Na maioria das vezes, quando não tem nada para 

fazer, chego da escola, almoço em frente à televisão. Fico lá sozinha o dia inteiro, só eu”. Este 

é um dos trechos da entrevista nos quais Alice se contradisse. 

Sobre sua relação com os professores do Ensino Médio acredita que é restrita à sala de 

aula e ao conteúdo de cada disciplina e não tem gostado deles: “Se tiver um, dois ou três, é 

muito”. Percebe que muitos são implicantes e a tratam mal. Para ela, trata-se de uma relação 

diferente daquela que tinha com os professores em Lavras Novas. Lembrou-se que, no 

Polivalente, os professores eram mais “tranquilos”: “Jogam a matéria no quadro: quer fazer, 

faz; não quer, problema é seu. [...] Eles eram mais abertos, mas não mais educados, nem mais 

preocupados”. Fora da escola, quando vê seus professores na rua, a maioria finge que não a 

conhece. 

Alice mudou sua forma de se vestir após o ingresso no Ensino Médio. Antes usava 

touca e blusão, apesar de comentar que não tinha vergonha dos colegas. Agora, diz não estar 

ligando muito para o que veste: anda descalça pela rua e com roupas rasgadas, usa saias 

compridas e os cabelos, pintados de vermelho, soltos. Também afinou as sobrancelhas, 

colocou piercing no nariz e no umbigo: “Fora isso não mudou nada, não”. Dos jovens 

entrevistados, parece ser a que mais se transformou fisicamente, ainda que tenha comentado 

que, ao observar fotos antigas, nota que continua “exatamente igual”. 

Sua nova forma de se vestir, no entanto, não fez com que se sentisse mais bonita. O 

responsável por isso é justamente seu namorado, que, mesmo sem vê-la, sempre diz que a 

jovem está linda: “Os outros falam comigo que estou feia e respondo: ‘Obrigada, mas não 

estou pedindo sua opinião. Meu namorado falou que estou bonita’. Eu não ligo”. 

Desde fevereiro de 2014, Alice está namorando. Conheceu-o no hospital, porque ele 

também havia quebrado o braço após uma queda de moto: “Lembro que, no hospital, eu 

estava com uma talinha que estava me atrapalhando muito e ele estava com uma tala mais 

confortável, aí ele tirou: ‘Pode usar a minha.’ Aí eu: ‘Ai, que lindo!’” O jovem, cujos pais 
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também se conheceram em um hospital, tem 20 anos e mora em Antônio Pereira, outro 

distrito de Ouro Preto. Os dois encontram-se sempre que “dá uma brechinha”. O jovem 

frequenta sua casa na Venda do Campo e, segundo ela, diz que pretende casar-se com ela “o 

mais rápido possível”. Apesar disso, Alice comentou que ainda não deseja se casar porque, 

primeiro, deseja ter um lugar para morar: “Não adianta a gente se casar e ficar jogado igual a 

dois pretos pobres no mundo. [...] Sei lá. Agora, agora, pensando em casamento, acho que 

ainda está cedo, mas no futuro, não tão distante, quem sabe a gente casa?”. Apesar da 

negação, não conseguiu esconder a empolgação em seu tom de voz e expressão facial diante 

da possibilidade. 

 No Ensino Médio, continuou usando a internet para brincar com jogos como Guitar 

Hero e Pac-Man. Acessava o Facebook, MSN, Orkut, Twitter e Instagram, mas depois que 

começou a namorar, afastou-se das redes sociais e cancelou sua conta no Facebook, mesmo 

gostando e sendo “viciadaça”:  

 

Eu e meu namorado decidimos não ter nenhuma rede social para não interferir no 
relacionamento. [...] Para não ter confusão e a gente também não é muito fã, não. 
[...] Tipo, saiu o Facebook e meu namorado entrou no lugar. Ele ocupa o espaço que 
ficou vazio do Facebook. É melhor, eu acho (Alice, 17 anos). 

 

 Sobre suas preferências culturais, novamente comentou que a rotina após o ingresso 

no Ensino Médio tem sido mais intensa: “Vou a tudo, faço tudo, quero tudo”. A jovem disse 

que aceita todos os convites que recebe, vai a igrejas, museus, teatro, cinema, shows e 

exposições de arte: “Eu acho maior legal, tudo o que se refere à arte eu vou”. Gosta de ouvir 

reggae, MPB e pop rock e escuta tudo, “desde The Beatles até MC Catra”. É “apaixonada” 

por filmes, novamente comentando que vê TV o dia inteiro: “De meio-dia e meia até alguém 

chegar para tirar o controle da minha mão. Senão fico o dia inteiro lá: filme, filme, filme”. 

 Antes de começar a namorar, Alice ia a festas de amigos. Agora, se o namorado não 

puder acompanhá-la, não vai mais: “Porque ele é ciumento. Eu prefiro não dar motivo”. 

Há cerca de um mês a jovem está trabalhando, aos finais de semana e feriados, como 

auxiliar de cozinha em um restaurante de Lavras Novas: “Eu pego serviço umas 10 horas. É 

super tranquilo. É só fazer comida, lavar vasilha, limpar chão. Coisa básica. Depois, lá pelas 

cinco ou seis horas, estou indo embora”. Disse que começou a trabalhar para comprar “suas 

coisas”. Na semana em que foi entrevistada pela segunda vez, Alice ia começar a fazer aulas 

de dança do ventre. Inspirada por Lídia, agora que trabalha, pode pagar a mensalidade. Assim 

como os demais jovens entrevistados, parece ter se motivado a começar a trabalhar para 
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comprar coisas, e não tem nenhum tipo de compromisso mais sério com o uso do dinheiro que 

recebe. 

 Alice tem feito planos bastante complexos para seu futuro, e pretende cursar cinco 

graduações: 

 

Eu quero estudar Gastronomia e Geologia. Primeiro, vou aprofundar na 
Gastronomia. Depois de me formar, vou fazer Geologia. Aí pretendo fazer 
Odontologia. Depois quero fazer Nutrição. Eu sei que é muita coisa! Depois, quem 
sabe, eu faço Artes Cênicas. Eu vou passar a minha vida toda estudando. [riso] [...] 
Em Gastronomia, quero estudar o básico. Depois quero sair do Brasil, 
profissionalizar mesmo, sabe? Igual na Copa, eu fiquei olhando: “Nossa, estão 
trazendo cozinheiros de fora do Brasil para cozinhar! Ninguém sabe fazer nada? 
Tipo, eu podia estar lá, cozinhando na Copa!” Nossa, que doido. [riso] (Alice, 17 
anos). 

 

De todos os seus interesses, pensa em trabalhar com Odontologia porque acredita que 

seria a área na qual teria mais rendimento financeiro:  

 

Primeiro tenho que conseguir dinheiro para pagar a universidade, porque a 
universidade de Odontologia é só particular, no Rio. [...] As mais próximas têm que 
pagar. Mas tipo, lá no Rio, eu acho interessante e é perto da casa dos meus primos, 
aí já é, tipo, mais fácil. [...] Eu sei que é muita coisa, mas primeiro vou na coisa que 
eu gosto, depois em uma coisa que acho interessante. Quem sabe eu, sendo uma 
geóloga lá nos Estados Unidos, que nem aquele filme, 2012, não salvo a minha 
família? [riso] Depois vou fazer Odontologia que eu acho maior interessante, ganha 
bem. E depois uma coisa prática e simples que é Artes Cênicas, que também é muito 
legal, eu gosto muito, mas que não vai me dar um futuro (Alice, 17 anos). 

 

Apesar de tantos planos para o futuro, depois do Ensino Médio, Alice pensa em 

continuar em Lavras Novas até se casar e ir morar “não sei onde”. Quando perguntada sobre 

como faria para cursar tantas faculdades vivendo no distrito, respondeu: 

 

Eu acho que Gastronomia, eu vou fazer aqui mesmo no IFMG, porque tem. Acho 
que depois, durante um ano, tem que estudar fora, se eu quiser mesmo. Lá em BH 
também tem, mas não é igual lá em Portugal, porque quero ir para Portugal 
conhecer, provar vários tipos de vinho. Depois ir para a França. Aí ir para a 
Austrália. Depois vai para o México, depois volta para o Brasil de novo, chega! Na 
Bolívia, no Peru. Ah! Eu vou viajar o mundo inteiro, aprendendo novos tipos de 
culinária. [...] Eu levo meu namorado comigo, eu sustento ele. [riso] (Alice, 17 
anos). 
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3.1.7 Igor: o jovem maduro, crítico e autêntico 

 

 

Igor tem 16 anos e ingressou no Ensino Médio em 2014. Cursa o 1º ano do curso 

técnico em Metalurgia do IFMG e mora com a família em Lavras Novas. 

O jovem aceitou o convite para participar da pesquisa aparentando segurança em todo 

o processo, que incluiu contatos telefônicos, agendamentos e a gravação das duas etapas da 

entrevista. Bastante crítico, informou ter pensado “ainda mais” sobre o tema das entrevistas 

antes das gravações. 

Nosso primeiro encontro ocorreu na biblioteca no IFMG, lugar escolhido pelo 

entrevistado. O jovem chegou acompanhado de um colega de curso, mas dispensou-o em 

seguida para que pudéssemos conversar com mais tranquilidade. Por termos nos encontrado 

durante o intervalo das aulas, o lugar estava cheio de outros estudantes e nos sentamos de 

costas para eles. O jovem, sentado ao meu lado, olhou pouco para mim. Risonho, pediu para 

ler o roteiro antes, parecendo mais curioso do que preocupado com suas respostas. Igor falou 

bem, demonstrando elaboração acerca de seus pensamentos e suas memórias sobre o Ensino 

Fundamental. Frequentemente estabeleceu comparações entre a época na qual ainda estudava 

em Lavras Novas e o momento atual, em Ouro Preto. Possui uma opinião crítica a respeito de 

sua vivência na Escola Municipal de Lavras Novas. Ao contrário dos outros jovens 

entrevistados, questionou, sem saudosismo, a qualidade do ensino e a impossibilidade de 

manifestar seus pontos de vista na escola. 

Nosso segundo encontro ocorreu no dia seguinte, no pátio do IFMG. Ao narrar sua 

trajetória no Ensino Médio, deu respostas objetivas e curtas, porém densas. Iniciou várias 

respostas repetindo as perguntas, porém em tom afirmativo. Novamente, comparou suas 

experiências escolares no distrito e na sede. Especialmente nesta entrevista, comentou sobre 

sua identidade, sua forma de ser e de se expressar enquanto jovem. No IFMG, Igor parece ter 

encontrado pares com os quais se identifica, amigos que têm ideias convergentes às suas. Já 

tem formulado projetos de futuro e se dedicado a colocá-los em prática. 

 

***** 

 

Igor nasceu em Ouro Preto e mora em Lavras Novas, “como sempre, um lugar mais 

tranquilo e parado, uma cidade [sic] que vive, basicamente, do turismo”. Para ele, trata-se, 

ainda, de um local simples, no qual “todo mundo conhece todo mundo” e a população fica 
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sabendo de tudo o que acontece, devido ao seu contato “intenso e unido”. Em sua opinião, 

Lavras Novas é um distrito mais rural, “uma cidadezinha mais pacata” e com atividades 

simples. Apesar disso, aos finais de semana recebe um fluxo intenso de turistas que lhe 

garante um “ar meio urbano”. 

Igor mora em uma casa própria com os pais e dois irmãos: “Na verdade, moro mais 

com minha mãe e meus dois irmãos, porque meu pai só vem aos finais de semana”.  

Sua irmã tem 17 anos e está estudando na mesma turma que Igor, no IFMG. Sobre a 

relação dos dois na escola, comentou e referindo-se a si mesmo em 3ª pessoa: “Ah, é estranho. 

[riso] Porque aqui a gente estuda quase o dia inteiro, você tem contato com ela o dia inteiro, 

fica meio estranho. Até quando você chega em casa é meio esquisito isso”. Na escola, nem 

sempre ficam juntos e tem grupos diferentes para fazer trabalhos e atividades. Os dois não 

estudaram juntos no Ensino Fundamental, mas, como a jovem foi reprovada no IFMG, os dois 

passaram a estudar na mesma turma. Seu irmão faz faculdade de Engenharia da Computação 

na UNIPAC de Conselheiro Lafaiete, onde mora e trabalha na área de computação. Antes, 

também fez o curso técnico em Metalurgia no IFMG. 

Sua mãe estudou até o 9º ano e é dona de casa. Seu pai completou o Ensino Médio e 

fez “um ou dois cursos técnicos”. Atualmente, trabalha como encarregado de obras. Até certo 

tempo, estava trabalhando em Mariana, porém o serviço foi concluído e, no momento da 

entrevista, estava iniciando uma nova etapa de trabalhos em Itabirito. 

Igor cursou o Ensino Fundamental na Escola Municipal de Lavras Novas, para ele, 

uma escola simples e acolhedora, com turmas pequenas que facilitavam o aprendizado. Em 

sua opinião, o espaço físico era precário, uma vez que a escola tinha condições, devido à 

quantidade reduzida de alunos e ao montante de verba recebido, de ser melhor estruturada: 

“De uns tempos para cá, devido à má administração da escola, isso não acontecia”. Igor 

afirmou que isso interferia até na qualidade do ensino, porque ele e alguns colegas sempre 

reclamavam de problemas na sala, como a falta de iluminação, e a resposta que obtinham era: 

“Para quem quer aprender, o lugar não interfere”. O jovem ainda acredita que poderiam ser 

feitas melhorias na escola que repercutiriam na qualidade do ensino, inclusive com o apoio da 

comunidade, em sua opinião, sempre disposta a ajudar. 

No que se referia à qualidade do ensino oferecido pelos professores, Igor comentou 

que percebia a diferença entre os empenhados e aqueles que não estavam “nem aí”. O jovem 

associou a dificuldade que está enfrentando atualmente em áreas relacionadas à Matemática e 

Química ao ensino de Lavras Novas ter sido insuficiente: 
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O ensino lá, novamente pela questão dos poucos alunos, era para ser de qualidade, 
porque, praticamente, dava para o professor ensinar individualmente a cada aluno. 
Acho que, se tivesse mais um pouco de empenho dos professores, poderia ser um 
ensino brilhante. Mas, infelizmente, não está sendo, porque, a partir do momento 
que a gente entra aqui, a gente vê a dificuldade de ter um Ensino Fundamental fraco, 
principalmente, na área das Exatas, uma área bastante explorada na formação de um 
metalúrgico, porque tem que entender bastante de Química e Matemática. A gente 
fica bastante defasado devido ao ensino de lá ser fraco (Igor, 16 anos). 

 

Na escola de Lavras Novas, gostava da simplicidade da relação entre as pessoas, que 

conhecia desde o início de sua vida acadêmica. Neste ponto, comentou que, depois de ter 

passado a estudar em Ouro Preto, demorou “bastante tempo” para firmar suas amizades e 

conhecer pessoas legais. Sobre o que não gostava na escola distrital, mencionou novamente 

sua relação com a administração que, autoritária, não aceitava a opinião dos alunos para 

melhorar a qualidade do ensino. 

Lá, além de aprender o conteúdo, “firmou relações com as pessoas”: “A gente 

aprendia muito além do que a grade curricular propunha”. Sem se referir a mim, disse que 

gostava de estudar História, porque era uma área na qual “se dava bem” e tirava boas notas. 

Não gostava de Matemática, porque era muito complicado, “com muitas regras”. 

Igor considerava-se um bom aluno em termos acadêmicos e ressaltou que, em relação 

ao seu comportamento, às vezes conversava demais. Não era indisciplinado, mas gostava de 

emitir suas opiniões e isso fazia com que, em algumas situações, fosse criticado. O trecho a 

seguir indica sua capacidade crítica e autenticidade, uma vez que os outros jovens 

entrevistados, ao se referirem ao Ensino Fundamental, adotaram, geralmente, uma postura 

exclusivamente saudosista e pouco reflexiva a respeito à escola de Lavras Novas. 

 

Porque se você opinava ou discutia, você era uma pessoa muito chata, porque 
sempre ia contra as decisões daquele núcleo acadêmico. [...] Lá eles levavam muito 
a sério aquela prática de que uma pessoa pensante é uma pessoa perigosa e isso 
restringiu muito o nosso pensamento para apenas aprender o que o professor estava 
ensinando. Restringiu as relações entre o professor e aluno, porque eles achavam 
que essa relação podia ser ruim e prejudicar o ensino. Por isso, acho que eu era visto 
não como um bom aluno nessa parte de disciplina (Igor, 16 anos). 

 

Em seguida, comentou que no IFMG tem mais oportunidades de opinar e fazer suas 

reivindicações.  

Com os professores, Igor se relacionava de forma diversificada. Com alguns se 

relacionava melhor, mas também não gostava de alguns, que não abriam espaço para diálogo: 

“Claro que a gente tinha aquela predileção por um ou outro professor, mas, em geral, era uma 

relação boa”. Com alguns professores de quem gostava, conversava mais, sobre assuntos para 
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além da escola. Fora da escola, só se encontrava com uma das professoras, eu, durante as 

ações do projeto Lavras Novas: nosso patrimônio. Referindo-se a mim em 3ª pessoa e sem me 

encarar, comentou: “Nossa relação, tanto acadêmica quanto fora da escola, era bacana, porque 

a gente sempre se tratava do mesmo jeito, sabe?”. 

Sobre as notas no Ensino Fundamental, disse que eram “razoavelmente boas, bem 

acima da média”. Nunca tirou “notas vermelhas”, ficou de recuperação ou foi reprovado. Igor 

não mencionou, mas nos dois anos nos quais trabalhei na escola, recordo-me que tinha as 

notas mais elevadas da escola, ao lado de Joaquim. 

Entre o 6º e 9º ano, sua turma tinha 12 alunos. Sua relação com esses colegas era 

muito “íntima”, uma vez que não se tratava de uma amizade restrita ao ambiente de ensino: 

“Eram relações muito mais intensas, porque você tinha contato com essas pessoas 

praticamente o dia inteiro”. À tarde, encontravam-se para conversar e discutir ideias, 

principalmente sobre assuntos que não podiam debater na escola. 

Além dos colegas de sala, Igor relacionava-se com outros estudantes da escola 

“praticamente o dia inteiro”. Na escola, encontravam-se durante o intervalo e na hora da 

saída, quando “desciam todos juntos” em um momento de descontração. Assim como fazia 

com os colegas de turma, Igor também se encontrava com eles para conversar e discutir 

assuntos relacionados à escola e ao dia a dia de todos. 

 Em Lavras Novas, também era amigo de outros jovens que moravam em sua rua e de 

outros, mais velhos, que já haviam se formado:  

 

Essas discussões com quem saiu de Lavras Novas eram importantes para a gente 
formar uma decisão sobre qual escola estudar, o que fazer nessa escola. Porque eu 
acho que, devido ao fato de lá ser pouca gente e você conhecer todo mundo, você é 
restrito a um universo de poucas coisas. Então, você, conversando com alguém que 
já estuda aqui, terá contato com diversas outras coisas e diversas opiniões sobre 
determinados assuntos que, às vezes, nem tinham lá, entendeu? Igual, por exemplo, 
hoje, aqui na escola, a gente tem um problema que vem sendo combatido, o 
problema com as drogas. Lá, a gente não tinha esse problema, então conversar com 
outras pessoas que já estudaram ou que estudam aqui era importante para você 
formar uma opinião sobre esse assunto, para se alertar. Isso eu acho importante na 
formação, porque, quem vem de uma cidade pequena e pode ouvir diversas 
opiniões, é muito mais difícil da pessoa se desviar do objetivo do estudo e passar por 
outras coisas, sabe? (Igor, 16 anos). 

 

Sobre os amigos que moravam em sua rua e com quem convivia desde antes começar 

a estudar, disse:  

 

Eram amizades mais íntimas, conversava sobre tudo sem muito pudor, sabe? Eles 
também foram muito importantes para eu formar uma opinião. Somos amigos, mas 
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somos três pessoas distintas e, até para estudar, a gente estuda, os três, em lugar 
diferente, então essa discussão foi bastante importante (Igor, 16 anos). 

 

Tinha o hábito de sair com eles para conversar, jogar bola, ir a festas. Costumavam 

passar os finais de semana inteiros juntos, na casa de algum deles ou na rua. 

Nesse período, costumava se vestir de maneira mais simples e “desleixada”. 

Comentou que só depois que passou a estudar em Ouro Preto, começou a se vestir de um jeito 

diferente, inclusive por ver a forma como outras pessoas se vestiam. “Antes, se você ia muito 

diferente, você era visto de um jeito mais estranho, como se você estivesse querendo ser 

melhor que alguém. Mas agora aqui, não. Você pode usar o que gosta, vestir o que gosta. Eu 

acho bacana isso aqui também”. Relatou que, atualmente, tem se vestido de forma mais 

autêntica, “às vezes, fugindo dos padrões”. Para ir à escola em Lavras Novas usava o 

uniforme, que era obrigatório. No Ensino Médio, por sua vez, acredita que tem conseguido, 

pela maneira como se veste para ir estudar, “passar sua identidade”, o que considera 

importante:  

 

A roupa é uma forma de você espelhar mais ou menos como você é, se você é uma 
pessoa desleixada ou mais cuidadosa. Às vezes, uma pessoa se veste num estilo mais 
rock e a outra gosta de se vestir num estilo mais reggae. Eu acho que a roupa diz 
muito sobre você (Igor, 16 anos). 

 

Sendo o único jovem entrevistado que associou juventude e identidade à forma como 

se veste e se expressa, Igor não segue um estilo específico, mas gosta, por exemplo, de 

“acompanhar as tendências do skate”.  

Passou a acessar a internet com mais frequência a partir do 7º ou 8º ano do 

computador que tinha em casa. Como a experiência do Ensino Fundamental parece ter 

magoado profundamente o jovem, aproveitou o novo tópico do roteiro para criticar 

novamente a administração escolar em Lavras Novas: 

 

Até porque o laboratório de Informática da escola, no período no qual estudei lá, 
nunca funcionou. [...] A gente tinha um laboratório, dava para cada aluno usar um 
computador porque não tinha nenhuma disputa, e esse laboratório nunca funcionou. 
[...] Não funcionava por burocracia, por bobeira e acho que negligência da parte de 
alguém não correr atrás desse funcionamento, porque a estrutura estava toda 
montada. A gente teve um curso que, praticamente, não serviu para nada (Igor, 16 
anos). 

 

Em casa, fazia trabalhos e assistia a filmes e séries através da internet. Usava mais o 

Orkut que o Facebook: “Acho que a criação do Facebook foi em 2009 ou 2010, quando 
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comecei a ter contatos mais frequentes com a internet”. No Facebook, publicava algo 

relacionado ao seu dia a dia, coisas que achava bacana ou comentava sobre problemas que 

estava tendo. Curtia páginas que discutiam assuntos que o interessavam, como música e 

filmes. Tinha amigos que só conhecia virtualmente e amigos que conhecia pessoalmente, mas 

que, por alguma razão, se distanciaram fisicamente. Por dividir o computador com os irmãos, 

só o usava à tarde. Para evitar conflitos e manterem a privacidade, cada um possuía sua 

própria conta de usuário. 

Nessa época, não namorava, mas “ficava”, com pouca frequência, com garotas de 

outros lugares que iam ao distrito passear aos finais de semana. Parece ter sido o único 

entrevistado que não tinha o hábito de “ficar” com jovens do próprio distrito: 

 

Porque as de Lavras Novas, a gente cria muita intimidade e fica uma coisa estranha. 
Você vê a pessoa todos os dias. Acho que, se você “ficar” com alguém que conhece 
muito, te obriga muito a namorar, a ir muito além do que você quer, sabe? Eu não 
acho isso bacana, não (Igor, 16 anos). 

 

Descrevendo como “ficava” com as moças que conhecia em Lavras Novas, Igor 

comentou que acontecia da seguinte maneira: “Ah, era geralmente coisa da gente conversar, 

se conhecer e ‘ficar’ um dia só e depois nem se falar mais. A gente era assim, nem se falava 

mais, nem conversava, nem procurava adicionar no Facebook, nada disso. Era coisa de um 

dia”. 

Antes do Ensino Médio, vinha a Ouro Preto acompanhado da mãe, uma vez por mês 

para ir ao dentista. Nessa época, ainda não sabia transitar pela cidade e só conhecia a parte 

pela qual passava com mais frequência.  

Ao final do primeiro encontro, o jovem mostrou-se agradecido por ter tido a 

oportunidade de falar o que pensava a respeito da sua vivência no Ensino Fundamental em 

Lavras Novas, deixando claro que se tratou de um período conflituoso, do qual, ao contrário 

da maioria dos entrevistados na pesquisa, não sente saudades. 

Igor ingressou no Ensino Médio e foi estudar no IFMG, onde está matriculado no 1º 

ano do curso técnico em Metalurgia. Escolheu essa escola por três motivos, que enumerou na 

seguinte ordem: devido às recomendações de outros alunos, pelo fato de ser um dos melhores 

ensinos gratuitos da região e pela qualidade do curso de Metalurgia, que já tem 70 anos de 

história.  

 

Tanto Metalurgia quanto Mineração são cursos que, independente da área, qualquer 
segmento dessas profissões que você for seguir, você é sempre bem preparado, 
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porque é uma das melhores bases do país. A escola é reconhecida pelo fato desses 
dois cursos serem um dos melhores do país (Igor, 16 anos). 

 

Para Igor, seu pai e seu irmão exerceram influência sobre sua escolha de estudar no 

IFMG. Sobre os conselhos do irmão, disse: 

 

Ele já fez o curso e me falou que o curso dava uma base muito boa, independente se 
você quiser seguir a área ou não. Porque a maior parte dos alunos que ingressam na 
faculdade, por exemplo, tem dificuldade com as matérias de Matemática e Química. 
Ele me falou que você, estudando nessa escola aqui – acho pelo curso que ele fez 
também, que é o mesmo que o meu, Metalurgia –,você sai com uma base muito boa 
para enfrentar esse principal problema. Então você faz a faculdade sem muita dor de 
cabeça, sabe? Eu acho que isso foi um dos principais motivos para eu vir estudar 
aqui (Igor, 16 anos). 

 

Para o jovem, a escola é bem diferente daquela de Lavras Novas, “bem mais 

estruturada, com, praticamente, um campus, no qual estudamos divididos em pavilhões”. As 

salas têm mais recursos tecnológicos, como datashow, iluminação e quadro de anotações 

adequados. Além disso, acrescentou algo que lhe parece caro: 

 

Aqui, as decisões acadêmicas são tomadas com o grupo. Claro que tem sempre uma 
autoridade maior, mas a maioria das decisões nessa escola é tomada em grupo. A 
maioria dos professores é experiente, têm muitos anos de carreira e isso passa certa 
segurança para a gente que é aluno da escola (Igor, 16 anos). 

 

Apesar de ter gostado da nova estrutura física, o ingresso no IFMG foi bastante duro 

para Igor. Além de ter precisado aprender a se locomover pelo campus, ainda não conhecia 

ninguém. A dificuldade inicial foi compensada, no entanto, com o fato de ter conhecido 

outros jovens com quem se identificou de forma diferente do que ocorria em Lavras Novas. 

 

Querendo ou não, em todo o meu período acadêmico, estudei sempre com quem 
conhecia. E chegar aqui numa sala bem maior do que antes, com pessoas 
praticamente desconhecidas, acho que foi um choque muito grande. Mas acho que, 
pouco tempo depois, eu tive uma adaptação relativamente rápida. Claro que até hoje, 
eu não tenho amizades seguras como tenho lá em Lavras [sic], mas aqui sinto que 
estou conhecendo pessoas boas, legais e que, antes, eu sentia falta de conhecer 
pessoas que tinham muito a ver comigo, sabe? Eu achava que meus ideais eram 
muito diferentes, muito isolados, mas aqui você percebe que tem gente que se parece 
com você, que sonha alto que nem você, às vezes. Então acho que isso é interessante 
aqui na escola (Igor, 16 anos). 

 

Também relatou ter sentido o impacto da mudança da alimentação, com a alteração do 

cardápio e do horário das refeições, e enfrentou outras questões como o fato de alguns alunos 

usarem drogas nas dependências da escola. 
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Aqui você tem que começar a fazer as coisas sozinho e isso foi, para mim, pelo 
menos, muito estranho. Mas, em contrapartida, eu já tinha conversado com muitas 
pessoas sobre esse assunto e sabia que existiam problemas com drogas aqui, então já 
vim com uma opinião formada. Mas eu acho que quem não vem, quem não tem esse 
diálogo sobre esses assuntos, às vezes, a pessoa se perde e se desvia do real objetivo 
daqui (Igor, 16 anos). 

 

 Contou que, assim que entrou na portaria do campus pela primeira vez, sentiu medo, 

porque achou que não ia conseguir estudar no IFMG, em função da carga horária ser “um 

pouco puxada”, afinal, estava acostumado a estudar somente em um turno por dia. A ideia de 

estudar de manhã, ter um horário de almoço e voltar a estudar à tarde pareceu-lhe complicada. 

Com o tempo, porém, foi se adaptando. Também teve momentos de dúvida a respeito da sua 

escolha, mas obteve ajuda das palestras iniciais proferidas pelo diretor do Ensino Técnico.  

 

Quem não estuda aqui, tem uma visão muito equivocada do curso, porque a maioria 
das pessoas fala que todo mundo escolhe o curso, porque é o mais simples de passar, 
mas é um dos cursos mais estruturados do campus. É um dos cursos mais difíceis de 
você conseguir formar, porque tem a maioria das disciplinas técnicas. Você tem que 
dominar muito bem a parte das Exatas, principalmente a área da Química para fazer 
a parte de tratamento de metais e tudo isso, complica um pouco (Igor, 16 anos). 

 

Conforme mencionado anteriormente, no capítulo 2, a escola está localizada no Bairro 

Bauxita, cuja agitação chegou a atrapalhar sua concentração com os estudos: “A gente não 

estava acostumado a estudar, por exemplo, numa sala de aula ouvindo barulho de carro, 

barulho de buzina”. Apesar disso, nessa escola, Igor tem gostado das aulas práticas, nos 

laboratórios, devido à possibilidade de não se dedicar somente à teoria. Não gosta do fato de 

alguns professores não respeitarem o intervalo das aulas e continuarem dando aula, 

impossibilitando que descansem ou lanchem. Também tem se incomodado com algumas aulas 

de reposição que acontecem durante o horário de almoço. 

Seu dia a dia após a mudança escolar passou a ser totalmente diferente, porque tem 

passado menos tempo em casa: “Costumo brincar em casa que moro na escola. Eu uso minha 

casa só para chegar e dormir praticamente. [...] Se eu tinha costume de fazer algumas 

atividades ao ar livre, aqui essas atividades ficam restritas ao campus. Acho um pouco 

complicado”. 

Atualmente, a matéria que mais gosta é Química relacionada à parte prática e desenho 

técnico. O jovem continua não gostando de Matemática, porque é uma disciplina complicada 

e 
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pelo fato da base curricular das escolas municipais não serem muito boas, aqui a 
gente vê esse contraste dentro de uma sala de aula: quem veio de uma escola 
particular e quem veio de uma escola pública, como é o meu caso. Acho que a gente 
fica bastante defasado nessa parte curricular (Igor, 16 anos).  

 

Curiosamente, neste ponto, não fez uma crítica direta à escola de Lavras Novas, 

referindo-se à qualidade da educação pública de forma geral. 

Sobre seus professores do Ensino Médio, Igor se relaciona melhor com alguns do que 

com outros, preferindo os mais descontraídos. Apesar disso, disse que compreende que a 

maioria dos professores pode sentir-se sobrecarregada com o fato de darem muitas aulas e, 

dessa forma, conversam pouco com os alunos. Trata-se de uma relação diferente daquela que 

tinha com alguns professores de Lavras Novas: 

 

Alguns deles são daquele tipo de professores com quem não tenho amizade, mas, 
dentro da sala, não têm nada contra com o aluno. Ele está desempenhando muito 
bem o papel dele ali, sabe? Só não mantém uma relação mais íntima com você, mas 
tudo o que você precisar dele, relacionado à matéria, ele está ali para te ajudar (Igor, 
16 anos). 

 

Igor gostou parcialmente desta mudança. Por um lado, os novos professores são mais 

experientes e exigentes. Por outro, não tem intimidade com os docentes para “falar dos seus 

problemas pessoais”. Fora da escola, não se encontra com eles, porque muitos moram em 

outras cidades. 

Assim como no Ensino Fundamental, Igor continua se considerando um bom aluno. 

Apesar de ter achado complicado adaptar-se à qualidade do ensino oferecido, bem superior à 

anterior, o jovem gostou das novas exigências. Agora, tem sentido que seu conhecimento e 

capacidade têm sido devidamente testados e acredita que isso será bom para o seu futuro. 

Também continua obtendo boas notas, apesar de ter ficado abaixo da média em algumas 

disciplinas no 1º bimestre. Ficou de recuperação em Matemática, mas conseguiu reverter esse 

quadro. 

Ainda relacionando comportamento à possibilidade de se expressar, percebeu que seu 

comportamento se alterou porque, no IFMG, passou a opinar mais: “Aqui, se você não usar 

suas ideias e não expressar suas opiniões, você acaba sendo mais um no meio de mil, dois 

mil”. Este trecho parece reforçar sua necessidade de ser reconhecido e valorizado 

individualmente. 

Tem se considerado um aluno melhor do que na época de Lavras Novas, porque 

passou a estudar mais: “A escola é em tempo integral, mas exige que, assim que você chegue 

em casa, estude mais e isso é até pesado”. 
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Igor acredita que sua família o preparou para a mudança escolar, conversando com ele 

e apresentando-lhe o “lado bom e o lado ruim da escola”, o que contribuiu para que se 

adaptasse bem a todo esse processo. Mesmo assim, disse que tem sentido muita falta de sua 

família, porque só os vê à noite. 

Curiosamente, se existisse Ensino Médio em Lavras Novas, Igor não sabe se teria 

escolhido vir estudar em Ouro Preto. O raciocínio apresentado para responder a esta questão é 

interessante: 

 

Se tivesse o Ensino Médio capacitado, como a gente tem aqui em Ouro Preto, com 
certeza eu estudaria lá. Mas acho que, se tivesse Ensino Médio, seria o mesmo 
núcleo de direção. E o principal motivo de eu ter vindo estudar aqui foi expandir 
minhas ideias e conhecer gente que pensa igual a mim, sabe? Eu acho que, se eu 
ficasse restrito lá, não ia poder ter esse conhecimento, esse contato com pessoas 
diferentes (Igor, 16 anos). 

 

Oito dos doze alunos de sua turma do Ensino Fundamental foram aprovados no IFMG, 

mas nenhum dos colegas continuou estudando com o jovem, porque o critério de divisão das 

turmas não parece levar em conta a origem distrital dos alunos. Um deles colegas é Joaquim, 

entrevistado nesta pesquisa. Igor disse que continua sendo amigo de todos, embora se vejam 

menos, e que sente falta de alguns deles, especialmente de um colega que foi reprovado no 9º 

ano. Em sua turma, estuda com três colegas de Lavras Novas que ingressaram antes dele, mas, 

por terem sido reprovadas, permaneceram no 1º ano. Comentou que tem um relacionamento 

“básico” com elas e que até podiam se relacionar mais, o que não acontece devido ao fato das 

jovens “ficarem no grupo delas”. 

Sua turma atual tem 32 alunos com os quais Igor se relaciona bem e se identifica com 

as dificuldades de adaptação pelas quais os colegas passaram: 

 

Quando você chega aqui na escola, acha que não vai conseguir se adaptar, só que 
assim que você entra na sala, vê todo mundo com a mesma cara que você, todo 
mundo com o mesmo sentimento que você. Acho que isso facilita a adaptação, 
porque você vê que está todo mundo passando pela mesma situação (Igor, 16 anos).  

 

Ao mesmo tempo, é uma amizade diferente daquela que tinha com os colegas de 

Lavras Novas, que era mais “íntima e sólida”. No IFMG, ainda está “construindo” suas 

relações e tem se surpreendido com os colegas por serem mais “legais do que imaginava”. 

Contou que, no início do Ensino Médio, seus primeiros amigos foram um grupo de 

Mariana, além de dois colegas de Ouro Preto (um é o rapaz que o acompanhou no primeiro 

dia de entrevista): “Assim que cheguei, os primeiros rostos que vi foram os deles, que 
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estavam assustados igual a mim. Acho que isso foi bacana para a gente começar a se entender, 

conversar e tudo”. Igor também tem se relacionado com outros alunos da escola sem ser os de 

sua turma. 

 

Acho que conheço muita gente aqui. É na hora do intervalo que a gente tem para 
conversar. Então, às vezes, o que eu acho bacana é que uma coisa puxa a outra, 
sabe? Se você está com uma turma, por exemplo, uma pessoa da sua turma conhece 
uma outra pessoa de outra turma, aí acaba que esse grupo se junta e vira um grupo 
muito maior, que se junta para conversar (Igor, 16 anos). 

 

Além das aulas, Igor e os colegas costumam jogar totó e sinuca na área de lazer do 

IFMG ou se reúnem para conversar. O entrevistado acredita que o contato com esses novos 

amigos melhorou sua vida escolar. Sua justificativa para isso é bastante rica: “Essas novas 

amizades não reconhecem minhas limitações, mas reconhecem as minhas qualidades. Acho 

que isso é importante para o meio acadêmico: mostrar que você está sendo reconhecido”. 

Além dos colegas da escola, em Ouro Preto fez outras amizades a partir dos novos 

amigos: “Praticamente, conheço um grupinho em cada lugar”. Juntos, costumam ir a festas ou 

sair, ir a lanchonetes ou pizzarias. Geralmente, encontram-se à tarde, depois do horário de 

aula. Quando se encontram à noite, seu irmão o busca de carro para que possa voltar a Lavras 

Novas. Sobre estas festas, comentou: 

 

Geralmente, alguns amigos resolvem combinar em casa, chamam uma galera e 
fazem uma festa. A gente faz, organiza entre os conhecidos, aí os conhecidos levam 
outros conhecidos e acaba que vira uma coisa imensa as festas aqui. Às vezes, você 
pensa que vão 100 pessoas na festa, você chega lá, tem o triplo de gente (Igor, 16 
anos). 

 

No distrito, o jovem ainda mantém as mesmas amizades da época do Ensino 

Fundamental. Sempre que pode, Igor e seus amigos saem juntos aos finais de semana para dar 

um passeio juntos e conversar. Em Ouro Preto, além da escola, passou a frequentar outros 

lugares, como lanchonetes e casas de amigos: “Se por um lado, a opção de lazer lá em Lavras 

Novas ficou restrita, aqui tive opções de lazer que eu não tinha antes”. 

Igor percebe que sua vida mudou totalmente depois que passou a cursar o Ensino 

Médio:  

 

A vida aqui, eu acho que mudou completamente, porque você tem uma rotina muito 
mais atarefada. Acho que lá, pelo fato, de ser um lugar tranquilo, você fazia o que 
quisesse na hora que quisesse. Você não tinha horário para nada. Aqui eu acho que 
essa questão de você ter horário para tudo mudou bastante (Igor, 16 anos). 
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Depois do ingresso no IFMG, também percebeu que seu comportamento, não só 

enquanto aluno, mas como jovem, alterou-se bastante. Mencionou, ainda, o fato de estar mais 

preocupado com a forma como se comunica, o que ficou nítido na entrevista e parece natural 

para ele. 

 

Acho que fiquei muito mais experiente, sabe? Deixei de ser um pouco criança e, na 
hora que eu vim para cá, acho que tive que encarar as coisas com mais maturidade. 
Eu acho que mudei também na parte de fala, porque aqui, a todo momento, na área 
de Português, você é orientado sobre a questão da locução. Os nossos professores 
técnicos falam sempre: “Vocês têm que saber conversar, porque daqui a um tempo, 
vocês serão profissionais, estarão apresentando projetos, então não podem chegar lá 
e falar de qualquer jeito” (Igor, 16 anos). 

 

Conforme mencionou anteriormente, sua forma de vestir também se modificou. Agora 

tem se sentido livre para ter seu próprio estilo, sem se preocupar com a forma como pode 

estar sendo visto, como acontecia anteriormente em Lavras Novas. 

 

Aqui a sua carreira acadêmica, no Ensino Médio, é baseada no fato de que, assim 
que você sair daqui, será um técnico profissional, então já tem que encarar tudo com 
uma seriedade. Acho que isso tudo que você absorve nessa escola nova reflete um 
pouco no jeito de vestir, sabe? Você acaba pensando diferente, vendo determinadas 
coisas diferentes e uma dessas coisas que a gente vê diferente é o jeito de vestir 
(Igor, 16 anos). 

 

Igor colocou brinco e afirmou que fará uma tatuagem em breve. Atualmente, tem se 

considerado mais bonito do que antes: “Depois que eu vim estudar aqui, fiquei um pouco 

mais vaidoso, deixei de ser tão desleixado e comecei a me preocupar mais comigo”. Também 

tem gostado mais de si mesmo. Antes não gostava muito do que via e, ao começar a estudar 

no IFMG, disse que passou a se cuidar melhor. Comentou ainda que, devido ao intervalo de 

tempo entre a aprovação e o início das aulas, em abril de 2014, acabou engordando muito, 

chegando a pesar 118 quilos. Nesse momento, começou um processo de reeducação alimentar 

e, ao emagrecer, começou a ficar “mais à vontade com certos tipos de roupa”. 

No Ensino Médio, o jovem passou a acessar a internet de forma diferente: “Passei a 

ver a rede social como uma forma de divulgar ideias e identidade. Até passei a divulgar mais 

fotos, porque depois que vim para cá, comecei a gostar mais de mim, sabe?”. Do smartphone, 

tem acessado a internet “praticamente toda hora” após a implantação da internet wi-fi no 

campus. Além das redes sociais, gosta de pesquisar política e assuntos discutidos na escola, 

como o aumento do preço do bandejão: “Depois do Ensino Médio, me vejo mais como 

cidadão, não como aquela pessoa à parte de tudo o que acontecia na sociedade. Me sinto mais 
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presente nessas discussões e uso as redes sociais e a internet para me ‘antenar’”. No 

Facebook, não tem sentido necessidade de fazer amizades virtuais devido aos novos amigos, 

principalmente aqueles do IFMG: 

 

Aqui na escola, a gente reclama que é difícil e complicado, mas aqui é o nosso 
mundo. Para a gente que vem de outro lugar, esse contato aqui é maravilhoso. Você 
poder estar vendo gente diferente e lidando com opiniões diferentes. Às vezes, você 
vê aqui coisas que lá você não via, você aprende a se tornar muito mais homem, 
encarando decisões que antes você nunca tinha imaginado que tinha que tomar na 
sua vida, sabe? [...] Aqui você está a todo tempo vendo aquela pessoa sempre 
matando aula ou se perdendo no caminho das drogas. Aqui você tem que tomar as 
suas providências antes, porque você faz o que você quiser. Como eles falam, a 
escola dá liberdade. Então você, encarando essas decisões, tendo confiança nos seus 
objetivos, acho que você se torna muito mais maduro nessa questão (Igor, 16 anos). 

 

Suas preferências culturais também mudaram devido ao fato de ter encontrado 

“pessoas que curtem o mesmo estilo musical” e à facilidade de compartilhamento de músicas 

através da internet e das mídias sociais. Igor tem acompanhado bandas novas e músicas 

compostas por seus amigos. Tem ouvido MPB e rock, especialmente, bandas independentes. 

Geralmente assiste a filmes indicados na escola e a lançamentos de ação e drama. No 

IFMG, é comum exibirem filmes em sessões de cinema no campus. Recentemente, recordou-

se de ter assistido ao filme A menina que roubava livros e Bastardos inglórios. 

Igor estava namorando uma moça de Ouro Preto. Conheceram-se no campus da 

escola, apesar de ela não estudar lá. O namoro terminou a cerca de dois meses. Em função do 

término recente e de sua expressão, optei por não fazer novas perguntas a respeito de namoro. 

O jovem ainda não exerce nenhuma atividade profissional, mas já tem feito planos 

para seu futuro. Assim que se formar, pretende tentar uma bolsa na França para trabalhar na 

área de Bioengenharia Metalúrgica, desenvolvendo próteses para o corpo humano. Seu 

interesse pelo tema surgiu no IFMG, onde participou de uma pesquisa na qual constatou que, 

hoje em dia, a maioria das próteses feitas para corpo é pesada e difícil de manejar. Tem feito, 

desde então, projetos de estudos de metais e ligas metálicas que possam facilitar a 

movimentação de circuitos robóticos. Igor pretende expandir as pesquisas nessa área em um 

centro de estudos francês: “Pelo que me ‘antenei’, é bacana lá. Ensino de qualidade e os 

melhores profissionais dessa área são de lá”. Se aprovado nesta faculdade, terá um período de 

adaptação no qual fará um curso de francês. 

Perguntado sobre a possibilidade de terminar o Ensino Médio e permanecer em Lavras 

Novas, Igor arrematou:  
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Acho que, pela área que vou seguir, não vai ter como, porque a maioria das 
empresas que trabalha nessa área aqui na região está enfrentando dificuldades. Por 
mais que fosse ser bom ficar, trabalhar numa área de incerteza não vai ser muito 
bom para o que pretendo fazer (Igor, 16 anos). 

 

 

3.1.8 Joaquim: desânimo, tristeza e uma nova transição 

 

 

Joaquim tem 15 anos e ingressou no Ensino Médio em 2014. É estudante do 1º ano do 

curso técnico em Automação Industrial do IFMG. Natural de Belo Horizonte, mora em Lavras 

Novas desde 2011 com a mãe. 

O jovem aceitou prontamente ser entrevistado por mim, mas foi difícil agendar nossos 

encontros. Como não atendia aos meus telefonemas, nossas conversas aconteceram por 

Facebook ou WhatsApp. Faltou ao primeiro dia agendado e desmarcou a gravação da 

entrevista sobre Ensino Médio na véspera. Cheguei a considerar a possibilidade dele ter 

desistido de ser entrevistado pela segunda vez, mas acabamos conseguindo fazer as duas 

gravações. 

Em meus dois encontros com o jovem, Joaquim falou pouco. Estava muito tenso, 

especialmente no primeiro dia. Tentei deixá-lo bastante à vontade, mas não obtive sucesso. 

Nosso primeiro encontro ocorreu no pátio do IFMG e durou menos de meia hora. 

Joaquim ficou com o rosto avermelhado e com as mãos levemente trêmulas. Sentado ao meu 

lado, olhou pouco para mim. Por outro lado, em certas respostas, me encarava e sorria. Olhou 

bastante para o chão. Foi o único entrevistado que pediu que eu pausasse o gravador para que 

tivesse tempo de formular uma resposta com mais calma. A pausa ocorreu quando lhe 

perguntei do que não gostava na Escola Municipal de Lavras Novas. Mais de um minuto 

depois, o jovem respondeu sobre a dificuldade de adaptação à escola, especialmente em 

relação ao seu entrosamento com os novos colegas. Joaquim estudou em Belo Horizonte até o 

final do 6º ano e, no ano seguinte, mudou-se para o distrito com a mãe. Único aluno branco na 

sala, o jovem comentou sentir que os colegas não gostavam dele por isso e por ser de fora. 

Até hoje o fato parece causar-lhe bastante incômodo. 

Nosso segundo encontro aconteceu no mesmo lugar, dias depois. Joaquim ficou com 

as bochechas rosadas, mas não tremeu dessa vez. Olhou o tempo todo para o chão, brincando 

com formigas que andavam aleatoriamente perto de nós. Seguiu respondendo de forma curta, 

mesmo com minhas tentativas de explorar melhor certos assuntos. 



132 

 

Embora mencionasse constantemente a importância do apoio que tem recebido de sua 

família, Joaquim parecia triste ou desanimado. Como convivi anteriormente com todos os 

entrevistados, foi nele que percebi mais diferenças em relação ao período no qual ainda 

estudava no Ensino Fundamental II. Embora tenha negado constantemente as dificuldades 

pelas quais parece estar passando, suas respostas ao roteiro sugerem insatisfação e crise. 

 

***** 

 

Joaquim nasceu em Belo Horizonte e se mudou para Lavras Novas no final de 2010, 

onde mora em uma casa alugada com a mãe. Tem visto seu pai somente aos finais de semana, 

pois ele ainda trabalha na capital. Considera Lavras Novas um lugar “muito bom e 

sossegado”, e acredita que atualmente possui mais liberdade do que antes. Para ele, Lavras 

Novas é um local rural, porque lá “não tem farmácia, posto de gasolina, indústria ou 

shopping”. 

Joaquim tem dois irmãos que moram em Belo Horizonte e estudam em uma faculdade 

particular. O irmão faz Administração e trabalha em uma empresa de consultoria ambiental, 

onde supervisiona certos tipos de trabalhos de campo que o jovem desconhece para o que 

servem. Sua irmã estuda Biologia e trabalha em uma instituição de saúde pública. 

Sua mãe não concluiu o 2° grau e trabalhava como recepcionista em um laboratório de 

análises clínicas. Depois que se aposentou, tornou-se artesã em Lavras Novas. Seu pai é 

formado em Matemática, mas não trabalha mais na área. Atualmente, dá aulas de informática 

em Belo Horizonte. É aposentado de uma companhia estadual de tecnologia da informação, 

onde também trabalhava com computação. 

Antes de se mudar para Lavras Novas, o jovem estudou em várias escolas na capital. 

Apesar de não ter mencionado, tantas mudanças sugerem problemas escolares: 

 

Estudei, primeiro, no Pequeno Construtor, até o 4º período. Depois fui para o São 
Bento [Escola Estadual São Bento], onde fiquei dois ou três anos, não lembro. 
Depois fui para o Pandiá [Escola Estadual Pandiá Calógeras], fiquei seis meses. 
Depois fui para o Caetano Azeredo [Escola Estadual Professor Caetano Azeredo] e 
fiquei um dia. Depois fui para o Leon Renault [Escola Estadual Professor Leon 
Renault], fiquei um ano. Depois concluí o Ensino Fundamental em Lavras Novas 
(Joaquim, 15 anos). 

 

 Estudando parte do Ensino Fundamental em Belo Horizonte e em Lavras Novas, 

Joaquim sentiu a diferença entre os lugares, especialmente em relação à forma como as 

pessoas o tratavam. Tendo sido matriculado no 7º ano em 2011, para ele, a Escola Municipal 
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de Lavras Novas era boa, justamente porque tinha poucos alunos. O jovem estava acostumado 

a estudar em escolas grandes, cujas salas tinham muitos alunos que faziam bagunça e o 

professor nem sempre conseguia explicar direito a matéria.  

Joaquim gostava da estrutura física da escola: “Tinha uma vista boa, era tranquilo. No 

meio da aula passava umas vaquinhas. [...] Dentro da escola passava galinha, pintinho”. Por 

se tratar de uma escola municipal, achava a qualidade do ensino boa, especialmente porque os 

professores eram de Ouro Preto e não do próprio distrito. Para ele, o ensino da tarde, 

oferecido por professores locais, “deixa um pouco a desejar”. 

Joaquim gostava do ambiente escolar, que era tranquilo e sossegado. No entanto, teve 

dificuldades com os colegas assim que começou a estudar lá. 

 

Bom, como eles lá não estão acostumados muito a conviver com gente de fora e eu 
era branco, no início, tiveram um pouco de preconceito, me excluíam um pouco, 
mas depois foram se acostumando e a gente virou amigo. [...] Eles não estavam 
acostumados a conviver com outras pessoas, ficavam sempre entre eles. Às vezes, 
tinham muitos familiares também dentro da escola, eram primos, então, de repente, 
chega uma pessoa de fora, é claro que eles vão estranhar (Joaquim, 15 anos). 

 

Quando perguntado do que não gostava nesta escola, Joaquim ficou em silêncio. Após 

alguns instantes, pediu que eu desligasse o gravador de áudio. Nesse momento, indaguei se o 

jovem estava se sentindo bem, porque pareceu especialmente triste, franzindo as 

sobrancelhas. Cheguei a achar que ele iria chorar. Apesar disso, disse que estava tudo bem e 

permaneceu sério, encarando o chão, até me autorizar a ligar novamente o aparelho e 

responder:  

 

Bom, o que eu não gostava lá – que era pouca coisa, porque eu considero lá uma 
escola boa –, foi realmente, no início, a forma estranha que me acolheram quando 
cheguei. Eu era diferente e só me aceitaram [...] com a ajuda da minha mãe, que me 
deu conselhos sobre o que fazer, e dos professores, que conversaram com os alunos 
(Joaquim, 15 anos). 

 

Na escola, Joaquim tentava participar de “quase tudo” e, assim como acontecia ainda 

em Belo Horizonte, se considerava um aluno participativo. Comentou que sempre que havia 

alguma atividade extracurricular – “igual o projeto da Elodia” –, tentava participar e se 

dedicar. Joaquim foi meu aluno durante dois anos e, assim como os outros jovens 

entrevistados, referiu-se a mim em 3ª pessoa neste momento, não citando minha atuação como 

professora de História, mas o projeto Lavras Novas: nosso patrimônio, coordenado por mim. 

Nessa época, gostava mais de estudar Ciências, porque se considerava bom na matéria, 

em “decorar nomes” e se interessava sobre assuntos como corpo humano e bactérias. 



134 

 

Comparando com sua atual situação no curso técnico em Automação Industrial no IFMG, 

comentou que Ciências é uma das únicas matérias nas quais tem se saído bem no Ensino 

Médio. 

A matéria que Joaquim menos gostava era Geografia. Não era muito “chegado” à 

professora e achava o assunto “chato”. Comentou que, por tudo isso, nunca conseguiu 

entender direito a disciplina. Para ele, gostar ou não gostar do professor interfere em gostar ou 

não gostar da matéria, porque, quando o professor é bom, é possível prestar mais atenção e 

absorver mais informações. Essa opinião parece ser compartilhada pela maioria dos jovens 

entrevistados, que atribuem à qualidade do seu desempenho escolar à relação com os 

professores. 

Joaquim sempre se relacionou bem com os professores, inclusive em Lavras Novas: 

“Acho que eles também gostavam de mim, porque eu me dedicava bastante. Sempre me 

envolvia nas ideias, nos projetos, nos trabalhos que eles faziam. A gente tinha uma relação 

boa”. O jovem disse que gostava de seus professores e conversava muito com alguns deles 

sobre diversos tipos de assuntos, inclusive sua “vida pessoal, a vida deles, música, livro”. 

Relacionava-se melhor com alguns professores como os de História, Português e Ciências. 

Fora da escola, se encontrava pouco com eles, somente comigo, mas referiu-se a mim em 3ª 

pessoa e no masculino: “Aí já era mais limitado. Era só um, que era de História. [...] A gente 

se encontrava em Lavras Novas e, às vezes, em Ouro Preto, para participar do projeto”. 

Na época na qual estudou em Lavras Novas, Joaquim considerava-se um bom aluno, 

porque estudava muito e se dedicava: “Nunca fui inteligente. Sempre fui estudioso, igual 

minha mãe fazia. Sempre segui o conselho dela de estudar muito, então sempre me saía bem”. 

Joaquim tirava boas notas e nunca ficou abaixo da média durante o Ensino Fundamental. Não 

ficou de recuperação nem foi reprovado neste período. Importante observar, ainda, que este 

foi um dos primeiros momentos nos quais Joaquim comentou a respeito da importância da 

relação com a família em sua vida escolar, que sempre o apoiou, envolvendo-se na elaboração 

de trabalhos e ajudando-o a resolver conflitos, como os que ocorreram assim que chegou a 

Lavras Novas. Em várias passagens, o jovem voltará a mencionar o fato de se parecer e se 

inspirar, especialmente, em sua mãe.  

Para o jovem, seu comportamento nesta escola sempre foi um “problema”. Contou 

que, apesar de ser estudioso, era “meio hiperativo”, sendo o aluno que mais fazia bagunça em 

sua sala, muitas vezes influenciando os outros a fazerem o mesmo. Confessou que, certas 

vezes, atrapalhava as aulas e, “quando passava dos limites”, os professores chegavam a 

repreendê-lo. 
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Do 7º ao 9º ano, sua turma em Lavras Novas tinha 12 alunos. Depois de cerca de um 

ano estudando com este grupo, conseguiu tornar-se “grande amigo de todos”, procurando 

ajudar quem tinha dificuldade em alguma matéria, estudando junto e fazendo os trabalhos. 

Joaquim relacionava-se pouco com o restante dos alunos da escola. Para ele, isso ocorria 

porque os demais estudantes ainda não haviam se acostumado com sua presença:  

 

Eles [os colegas de sala] tinham preconceito, porque achavam que eu era, sei lá, 
metido ou rico, mas o tempo foi passando e eles viram que não era isso. Mas como 
os outros não tiveram oportunidade de conviver comigo, continuaram um pouco 
com esse preconceito, mas, hoje em dia, já passou também (Joaquim, 15 anos). 

 

Com esses outros colegas, só começou a fazer amizade fora da escola, quando se 

encontravam para brincar de esconde-esconde ou jogar futebol. 

Durante o recreio, na escola, jogava bola e conversava com seus amigos, 

principalmente dois de sua turma. Um deles é Igor, entrevistado nesta pesquisa. Fora da 

escola, os três também se encontravam para “andar à toa”. A cada dia se encontravam em um 

lugar, dependendo do que queriam brincar, e escolhiam um lugar onde não passasse carro ou 

onde ninguém os repreendesse. 

Além dos colegas de escola, tinha poucos amigos em Lavras Novas, mas recordou-se 

que costumava ser amigo de “pessoas mais velhas, gente adulta”, com quem conversava sobre 

futebol e política. 

Seu grupo de amigos incluía Igor, João e Rodrigo: “A gente se dava muito bem e 

criamos uma amizade muito forte, porque a gente conversava sobre tudo e tinha muita coisa 

em comum”. Em seguida, fez amizade com Rafael, que estudava em outra turma da escola. 

Os dois costumam ir à casa um do outro e saem juntos até hoje para jogar sinuca. 

Joaquim comentou sempre ter sido vaidoso e se preocupado com beleza, 

especialmente com seu cabelo. No período do Ensino Fundamental, gostava de jeans “mais 

largo” e também queria “aqueles jeans mais curtos, porque estavam na moda”. Gostava de 

usar óculos escuros e boné. 

À época, acessava pouco a internet do computador de casa: “Eu ainda não estava 

muito ligado em rede social, quando entrava no computador, era mais para jogar jogo ou 

acessar o blog [do projeto Lavras Novas: nosso patrimônio]”. Disse que também tinha 

videogame, mas não jogava muito. 

Do 7º ao 9º ano, não namorava, mas “ficava” com uma jovem de Lavras Novas. 

Joaquim foi o entrevistado com quem mais conversei sobre afetividade. Apesar de suas 
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respostas geralmente curtas, explicou-me melhor como fazia para se encontrar com a jovem 

com quem estava “ficando”: “Lembro que, na época, eu tinha muita vergonha e não tinha 

coragem de conversar com a menina também. Na maioria das vezes, eu pedia alguém para 

falar com ela que eu estava afim e era assim”. Os dois encontravam-se aos finais de semana e 

nos dias do curso de catecismo:  

 

Comecei a fazer catecismo depois que eu vim para cá – para cá não, para Lavras 
Novas. O catecismo, cada dia era numa casa, aí eu combinava, falava com a amiga 
dela para falar com ela e a gente se encontrava lá. Enquanto as pessoas estavam lá 
dentro, a gente saía (Joaquim, 15 anos). 

 

Antes do Ensino Médio, o jovem vinha pouco a Ouro Preto – “quase não vinha, quase 

não vinha...” –, sempre acompanhado da mãe para comprar alguma coisa ou quando ela 

queria sair para se divertir e “andar à toa”. Às vezes, também vinha com o pai aos finais de 

semana. 

A última questão de cada bloco de entrevistas dizia respeito ao fato do interlocutor ter 

algo para comentar sobre o tema discutido que não tinha sido perguntado. Joaquim foi um dos 

poucos que optou por responder a esta pergunta relacionada ao Ensino Fundamental: “A única 

coisa é que, mesmo o meu Ensino Fundamental tendo sido todo em escola pública, acho que 

pode ser considerado muito bom e me deu bastante estrutura para chegar até aqui”. No início 

desta entrevista, o jovem também havia mencionado o fato de ter estudado em escola pública. 

De acordo com suas falas, é possível presumir que ele compreenda que educação de qualidade 

nem sempre está presente nesse tipo de instituição. 

Depois de finalizar o 9º ano, Joaquim passou a estudar em Ouro Preto, no IFMG. 

Escolheu estudar nessa escola porque, além de ser “uma das melhores de Ouro Preto”, poderia 

cursar de forma integrada o Ensino Técnico com o Médio e ter “uma base melhor para a 

faculdade”. Matriculado no curso técnico de Automação Industrial, explicou sua opção da 

seguinte forma: “Não era bem o que eu queria, mas como aqui não tem muitas opções de 

cursos, foi o que mais me interessou. Sempre fui ligado em tecnologia”. Além disso, sua 

família o influenciou na decisão sobre onde estudar: “Todos sabiam que o IFMG era uma 

escola boa e me aconselharam”. Apesar disso, se pudesse ter escolhido, Joaquim disse que 

teria feito algo na área de Meio Ambiente. 

Na opinião de Joaquim, o Bairro Bauxita, no qual a escola se localiza, é um lugar bem 

diferente de Lavras Novas, devido à existência de estabelecimentos comerciais e ao acesso 
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facilitado a compras. Em comum com o distrito, o jovem chamou a atenção para o fato de 

estar “perto das montanhas e ter muito contato com a natureza”. 

Definiu o IFMG de forma curta: “bom”. De acordo com ele, seu espaço físico é grande 

e muito maior que a escola de Lavras Novas. Sobre a qualidade do ensino, comentou que “é 

muito bom também”. Em outros trechos da segunda parte da entrevista será possível verificar 

novamente como suas respostas foram sintéticas, apesar de minha tentativa de explorar 

melhor os temas abordados no roteiro. 

Cursando o 1º ano, Joaquim gosta do “espaço, ensino e liberdade” oferecido pela 

escola. Explicou a questão da liberdade da seguinte forma: “Você pode sair da sala se quiser. 

O dia que você não estiver muito a fim de ir à aula, você não é obrigado a ir. Você pode sair 

na hora que você quiser da sala, mas é claro que tem as consequências depois”. Dessa forma, 

Joaquim tem costumado aproveitar para sair quando quer ou precisa e disse que não tem se 

sentido culpado por perder as aulas. Ao contrário de alguns jovens, que poderiam tentar se 

auto-afirmar diante deste tipo de relato, Joaquim manteve uma postura reservada. 

Sobre o que não tem gostado na atual escola, comentou que tem precisado estudar 

muito e que o ensino é integral, o que o obriga a permanecer fora de casa o dia todo. Neste 

ano, disse que está cursando cerca de 15 matérias. 

Seus primeiros dias de aula no IFMG foram tranquilos e o jovem comentou ter se 

adaptado facilmente, não tendo enfrentado nenhum tipo de dificuldade. Como já conhecia 

algumas pessoas – alunos de Lavras Novas e alguns estudantes do curso técnico de 

Metalurgia que eram amigos de seus amigos –, achou mais fácil se enturmar. Joaquim atribuiu 

o fato de ter se adaptado bem à nova escola à demora para as aulas começarem devido a um 

período anterior de greve. Iniciando o ano letivo somente em abril, teve tempo de se “preparar 

psicologicamente”. Nesse momento, também conversou muito com sua família: “Todo mundo 

sempre me avisava que aqui era uma escola difícil, que tem que estudar”. 

No IFMG, relaciona-se de forma diferente com os professores em comparação com a 

época na qual estudava em Lavras Novas, quando tinha mais intimidade com os docentes. 

Disse que tem o hábito de conversar com poucos, mas gosta das aulas: “Todos são muito 

bons”. Joaquim gostou dessa mudança: “Eu fiquei muito tempo lá em Lavras Novas, um lugar 

pequeno, estava na hora de inovar”. Com os professores com quem conversa, costuma discutir 

assuntos como “futebol, política e, às vezes, mulher”. Fora da escola, não se encontram. 

Atualmente, sua matéria favorita é Geografia, justamente a que menos gostava na 

época do Ensino Fundamental, e está tendo facilidade em aprender e tem achado o conteúdo 

mais interessante. Não tem gostado de Matemática, uma disciplina difícil para ele, cujo 
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professor também é “difícil e rígido”. Novamente, a sintonia com o professor tem definido 

seu interesse pela disciplina oferecida. Com relação às matérias técnicas, contou que está 

gostando de Sistemas Operacionais e Eletrônica Digital: “Sistema é bem ‘facinho’ e eu gosto. 

Eletrônica também é bom, mas é bem difícil”. 

No Ensino Médio, Joaquim não tem se considerado um bom aluno. Suas notas estão 

abaixo da média e o jovem comentou que não está estudando direito, porque lhe falta força de 

vontade e tem sentido preguiça e desânimo. Tem tirado “notas vermelhas” e ficou de 

recuperação em História, Física, Sistemas Operacionais, Eletrônica, Química e Inglês. De 

acordo com os relatos, atualmente tem sido o jovem com mais notas abaixo da média, ainda 

que, no Ensino Fundamental, ocorresse justamente o contrário: era considerado, ao lado de 

Igor, um dos alunos com média mais elevada da escola. Apesar de tamanha variação, seu 

relacionamento familiar não passou por nenhum tipo de crise ou transformação. Seu irmão 

tem conversado com ele sobre seu desempenho escolar: “Ah, ele sempre foi preocupado 

comigo. Direto, ele pergunta como estou indo na escola. Aí eu falo que não estou indo bem. 

Ele pergunta o porquê e sempre me alerta para começar a estudar”. 

Para Joaquim, seu comportamento continuou igual ao do Ensino Fundamental: 

inquieto, falando muito e atrapalhando algumas aulas. Seu dia a dia, no entanto, passou a girar 

em torno da escola: 

 

Bom, eu saía lá de Lavras Novas bem cedo e chegava aqui na escola às sete horas, 
quando começava a aula. Até 10 e 40, a gente tinha aula e depois tem o intervalo, aí 
a gente almoça. Uma hora começa a aula de novo e vai até quatro e 40; aí eu vou 
embora para casa (Joaquim, 15 anos). 

 

Atualmente, sua turma possui 32 alunos: “bem mais” do que na época em que 

estudava no distrito. O jovem acredita que essa diferença deveria influenciar na qualidade das 

aulas, no entanto, seu curso não “costuma ter muita gente bagunceira, então a quantidade não 

influencia muito no bom funcionamento da aula”. Além disso, como já estava acostumado a 

salas cheias devido ao período no qual estudou em Belo Horizonte, achou fácil se adaptar. 

Tem se relacionado “muito bem” com os novos colegas de classe, conversando e 

sendo ajudado por todos. No início do Ensino Médio, seus primeiros amigos foram jovens 

provenientes de Mariana, mas não acredita que o fato deles não morarem na sede de Ouro 

Preto tenha influenciado no surgimento da amizade. 
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Joaquim se relaciona com outros alunos da escola, especialmente na hora do almoço, 

quando está jogando bola ou “matando aula”. Sobre isso, afirmou “matar aulas” dentro da 

própria escola, indo a um bosque. Perguntado sobre o que fazia lá, respondeu: “Nada”. 

Além dos colegas de turma e do IFMG, conheceu novas pessoas em Ouro Preto 

através dos próprios amigos. Encontram-se na escola, jogam bola e, de vez em quando, vão ao 

Subway e andam “à toa” no centro histórico de Ouro Preto durante o intervalo das aulas. 

Joaquim disse que teria vindo estudar em Ouro Preto mesmo se existisse Ensino 

Médio em Lavras Novas: “Porque, além de ter acesso a outras coisas, como as atividades 

extras que eu faço, você conhece mais gente, tem mais liberdade às coisas, tem mais acesso”. 

Apesar de tantas mudanças e aparentes conflitos em sua vida, o jovem respondeu de forma 

segura a esta pergunta. 

Sobre sua relação com amigos da época em que ainda estudava em Lavras Novas, 

comentou que a amizade continua, mas houve um afastamento, pois cada um está fazendo um 

curso e conhecendo gente nova. Quando está em Lavras Novas, mesmo aos finais de semana, 

disse que tem ficado mais em casa e que, na verdade, nunca teve o hábito de sair muito no 

distrito. Contou que não tem sentido falta daqueles com quem estudava. Recordo-me que este 

foi um dos momentos nos quais Joaquim me encarou, talvez esperando alguma reação diante 

de sua expressão de indiferença, o que não fiz. 

Em três anos, Joaquim passou por dois importantes processos de transição em sua vida 

e, ao ser perguntado sobre as principais mudanças pelas quais sua vida passou após o início 

do Ensino Médio, não compreendeu a questão e voltou a dizer, depois de uma pausa, sobre a 

época na qual veio de Belo Horizonte para Lavras Novas: 

 

Ah, eu fiquei longe da minha família, quer dizer, de grande parte dela, porque minha 
mãe veio comigo. Perdi o contato com alguns amigos que eu tinha em BH; deixei de 
frequentar alguns lugares que eu gostava. Depois que mudei, não pude fazer muitas 
atividades extras porque era difícil ir para Ouro Preto. Mas, fora isso, foi bom 
porque era mais tranquilo e, como era só eu e minha mãe – a gente estava 
acostumado a ficar lá em casa com meu irmão e minha irmã sempre brigando –, era 
bem mais sossegado (Joaquim, 15 anos). 

 

Repetindo a pergunta e esclarecendo a referência à sua recente mudança, do Ensino 

Fundamental em Lavras Novas para o Ensino Médio em Ouro Preto, Joaquim afirmou que a 

principal variação passou a ser o fato de ter adquirido mais liberdade e a possibilidade de 

fazer atividades extras. Mesmo afirmando sentir-se desanimado, sem força de vontade para 

estudar e com notas muito baixas em relação ao período anterior de estudo, parece que tem 
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mais facilidade de falar sobre as dificuldades advindas da primeira transição, de Belo 

Horizonte para Lavras Novas. 

Para o jovem, o que permaneceu igual em relação aos dois momentos foi ele mesmo, 

acreditando que seu comportamento não se alterou, apesar de ter mudado sua forma de se 

vestir: “Eu já era um pouco vaidoso, mas comecei a me preocupar mais com isso depois que 

vim para cá. [...] Antes eu não me preocupava muito com esse negócio de marca. Aliás, eu 

não me preocupo tanto, mas é mais do que antes”. Joaquim usa um alargador em uma das 

orelhas desde que tinha oito anos, mas recentemente resolveu aumentar o furo. Foi o único 

entrevistado que afirmou que não tem se achado mais bonito atualmente: “Sei lá, eu era mais 

bonitinho”. Mesmo assim, disse que tem gostado mais de si e explicou a razão da seguinte 

forma: “Antes eu tinha medo, não sei se eu era despreparado, mas meio bobo”. 

Além dos compromissos escolares, Joaquim tem feito musculação em uma academia 

próxima à escola. Frequenta o lugar nos intervalos e às sextas-feiras, quando a aula acaba 

mais cedo. 

No Ensino Médio, passou a usar a internet de forma diferente, acessando com mais 

frequência redes como Instagram, Snapchat, WhatsApp e Facebook. Conecta-se do celular na 

própria escola, uma vez que oferecem wi-fi gratuita para os alunos. No Facebook, tem 

compartilhado temas humorísticos e curtido páginas de humor, esporte e música. Possui 

amigos que só conhece virtualmente: “Basicamente só adiciona e a outra pessoa aceita”. 

Quando adiciona uma pessoa desconhecida, escolhe, geralmente, amigos de outros amigos. 

As preferências culturais de Joaquim são diferentes se comparadas às dos jovens 

nativos de Lavras Novas e podem ter sido influenciadas pela época na qual ainda morava em 

Belo Horizonte. Tem ouvido rock mais antigo, começou a escutar mais MPB e continua 

gostando de música eletrônica. Disse que ouve bandas como Stoked, The Beatles, Avenged 

Sevenfold e grupos alternativos de MPB. Não tem assistido a filmes, mas acompanha séries 

como Dexter, Breaking Bad, House of Cards e The Walking Dead. 

Joaquim não tem namorada, mas “ficou” com algumas garotas de Ouro Preto. 

Algumas estudam no IFMG e conheceu as outras através de amigos: “Ah, ‘fica’ e pronto. [...] 

Se tiver gostado, você ‘fica’ mais um tempo, senão...”. Encontram-se, geralmente, na escola, 

somente para “se beijar”, e não costumam sair para passear. 

Joaquim ainda não exerce nenhum tipo de atividade profissional. Perguntado sobre 

seus planos para o futuro, respondeu: “Também queria saber”. Relatou que, antes, pensava em 

“seguir carreira de Artes Cênicas e ser ator”, mas parou de fazer aulas de teatro e acabou 

deixando de gostar da possibilidade. Em seguida, começou a se interessar por tênis, mas não 
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pôde começar a aprender. Atualmente, ainda não sabe o que deseja para sua vida profissional. 

Quando concluir o Ensino Médio, não sabe se pretende continuar morando em Lavras Novas: 

“Depende do que eu for fazer”. 

 

 

 

3.2 De um lugar onde “todo mundo conhece todo mundo” ao desconhecido: 

jovens em transição para o Ensino Médio 

 

 

Conforme mencionado anteriormente, os perfis de configuração apresentados no item 

3.1 foram elaborados a partir do conteúdo das entrevistas reflexivas realizadas com oito 

jovens moradores de Lavras Novas que passaram a cursar o Ensino Médio em Ouro Preto: 

Paulo, Laís, Poliana, Lara, Maria, Alice, Igor e Joaquim. Para esses jovens, a transição para o 

Ensino Médio tem gerado um misto de angústia e de excitação diante da descoberta de uma 

nova realidade que se descortina. Trata-se de um processo solitário, porque a família não 

entende bem o que eles vivem, mas, ao mesmo tempo, coletivo, uma vez que eles têm colegas 

que passam pelo mesmo processo. Dessa forma, antigas práticas foram deixadas de lado, 

como se quisessem reconstruir sua personalidade diante de um novo contexto de maior 

liberdade. Apesar disso, sentem-se despreparados perante tantas transformações e passam a 

ter de enfrentar novos desafios, medos e inseguranças, nem sempre bem solucionados. 

Na contemporaneidade, múltiplos contextos e práticas sócio-culturais explicam a 

variedade dos comportamentos individuais (CARRANO; LEÃO, 2009). Por isso, para esta 

pesquisa, importou refletir sobre outros tipos de transição, para além daquela que o jovem 

vive para iniciar o Ensino Médio. A compreensão da transição entre Lavras Novas e Ouro 

Preto, em um contínuo ir e vir, o contato com um ambiente urbano e diferente daquele no qual 

os jovens passaram sua infância e adolescência também foi relevante para conhecer como 

formaram e transformaram suas personalidades nesse momento. Dessa forma, as trajetórias de 

vida dos sujeitos da pesquisa, aí incluídas suas vivências escolares, foram analisadas à luz de 

categorias capazes de auxiliar na compreensão da complexidade destas variadas transições: 

trajetória escolar, sociabilidade entre pares, sociabilidade com professores e constituição do 

sujeito. 

Nesta parte do trabalho, as informações concedidas pelos jovens entrevistados foram 

sistematizadas e apresentadas de acordo com tais categorias em um exercício de tessitura de 
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seus relatos com os dados teóricos apresentados anteriormente, trazendo reflexões sobre o 

sofrimento e as descobertas do crescimento e da juventude. A seleção dessas categorias, a 

partir das quais o roteiro de entrevistas foi estruturado, levou em conta que a juventude 

representa o novo e a possibilidade de modificar a malha social. Os jovens são sujeitos de 

múltiplas experiências de vivência do mundo e a constituição da condição juvenil só pode ser 

compreendida a partir das relações sociais que eles estabelecem no mundo e das 

configurações sociais nas quais se encontram inseridos, inclusive na escola (CAMARANO, 

2004; CARRANO, 2008).  

Antes de se iniciar o exame das categorias propriamente ditas, no primeiro bloco de 

entrevistas procurou-se compreender como os jovens participantes da pesquisa percebiam 

Lavras Novas, distrito no qual vivem ou viveram até, pelo menos, o final do Ensino 

Fundamental. Todos os entrevistados definiram o lugar de maneira similar: um ambiente 

calmo, tranquilo e no qual “todo mundo conhece todo mundo”. Nesse sentido, seus relatos 

sobre o distrito apresentaram-se carregados de nostalgia em relação à sua infância e 

adolescência, período no qual permaneceram praticamente o tempo inteiro na localidade. A 

lembrança de uma vida segura e confortável é marcante em todas as narrativas. A liberdade, o 

contato com a natureza, a rua segura e pouco movimentada, a possibilidade de encontrarem-se 

com os amigos o tempo todo e de transitarem livremente pelo distrito são as razões pelas 

quais os entrevistados mostraram-se bastante saudosos do tempo em que ainda não era 

necessário sair de Lavras Novas diariamente para estudar. 

Como sugerido por Carrano (2008), não se deve restringir a análise das sociedades 

atuais a partir de noções dicotômicas como urbano ou rural, centro ou periferia. É necessário, 

ao contrário, reconhecer a existência de culturas múltiplas nos espaços sociais. Dessa forma, 

não se pretendeu limitar a caracterização do distrito pelos entrevistados como rural ou urbano, 

mas propôs-se entender como os entrevistados percebiam o local. Segundo esses jovens, é 

comum a presença de bois e cavalos transitando pelas ruas. Poucos carros circulam no local 

durante os dias de semana e a quantidade de construções é reduzida. Apesar disso, alguns 

entrevistados comentaram que o número de construções em Lavras Novas está aumentando e 

o comércio, se fortalecendo.  

Somente Lara chamou a atenção para um aspecto negativo relacionado a viver em uma 

comunidade tão pequena, ainda que os outros jovens possivelmente já tenham enfrentado 

dificuldades desta natureza: as fofocas geradas a partir da proximidade entre as famílias e os 

moradores. A jovem, que é filha de uma professora da escola local, disse que se sentia vigiada 

por toda a equipe escolar, que prestava uma atenção especial em seu comportamento e em seu 
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desempenho. Em um distrito no qual existem muitas relações de parentesco, a escola poderia 

ser um local no qual os estudantes diminuiriam o contato com seus familiares adultos. Lara, 

ao contrário, permanecia frequentemente próxima de sua mãe nos primeiros anos de sua vida 

escolar. Provavelmente por esse motivo tenha mencionado a questão da maledicência, tendo 

sido a única entrevistada a criticar alguma característica de Lavras Novas.  

Para iniciar a análise da categoria trajetória escolar referente ao Ensino Fundamental 

levantaram-se informações acerca da vivência dos jovens na Escola Municipal de Lavras 

Novas. Paulo, que concluiu o 9º ano em 2010, foi o único entrevistado que não teve colegas 

de turma entre os demais participantes da pesquisa. Laís, Poliana, Lara, Maria e Alice 

terminaram o Ensino Fundamental juntas, em 2011. Igor e Joaquim concluíram essa etapa na 

mesma turma, dois anos depois, em 2013. 

Conforme proposto por Dayrell e Carrano (s/d), as culturas juvenis possuem forte 

relação com a dimensão local, o que pode justificar o discurso predominantemente saudosista 

dos entrevistados também em relação à escola. De forma geral, a imagem que os jovens 

descreveram sobre como era estudar nessa instituição de ensino parece ter contribuído para 

reforçar a noção comum de que tudo o que se refere a Lavras Novas é acolhedor, é seguro e é 

tranquilo. Com argumentos similares aos que adotaram para descrever o distrito, os 

interlocutores da pesquisa comentaram que o Ensino Fundamental transcorreu de forma 

tranquila, em uma instituição na qual “todo mundo conhecia todo mundo”. A exceção a esse 

tipo de discurso saudosista foi Igor que deixou claro seu descontentamento perante o 

autoritarismo de parte da equipe escolar. Como vimos em seu perfil, apesar de Igor 

reconhecer as qualidades de sua primeira escola, seu relato não acompanhou a tendência 

seguida pelo restante do grupo de entrevistados de manter narrativas nostálgicas e saudosistas, 

com pouca crítica dos problemas que, provavelmente, possuíam nesse momento. 

Da mesma forma, a estrutura física da escola de Lavras Novas foi elogiada por todos 

os entrevistados, à exceção de Igor que comentou sobre a iluminação inadequada em sua sala 

de aula e sobre o fato dos alunos não terem acesso ao laboratório de Informática. Os demais a 

descreveram como sendo pequena e acolhedora, principalmente pelo fato de receber uma 

quantidade reduzida de estudantes. Esses jovens reconhecem que estudar em uma escola com 

poucos alunos trouxe benefícios para sua formação escolar, entre eles, a proximidade com os 

professores e com os colegas. Para Paulo, por exemplo, o fato da escola e, consequentemente, 

das turmas serem pequenas favorecia o bom andamento das aulas: “O lugar é pequeno, todo 

mundo conhece todo mundo, aí todo mundo tinha intimidade com todo mundo. Ninguém 

ficava acanhado, não. A turma, quando eu formei na 8ª série [sic], tinha nove alunos”. 
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Mantendo o tom saudosista, a maioria dos interlocutores aprovou a qualidade do 

ensino oferecido pela escola de Lavras Novas. Para eles, a possibilidade de estabelecer 

relações próximas com os professores, que se comprometiam com o aprendizado dos alunos, 

era um ponto positivo. Novamente, somente Igor criticou a qualidade do ensino, pois 

acreditava que, justamente em função de ter poucos alunos e professores dedicados, a 

instituição poderia ter oferecido uma educação ainda melhor: “O ensino lá, pela questão dos 

poucos alunos, era para ser de qualidade, porque, praticamente, dava para o professor ensinar 

individualmente a cada aluno. Acho que, se tivesse mais um pouco de empenho dos 

professores, poderia ser um ensino brilhante”. 

A importância da escola enquanto espaço de afetividade e de sociabilidade foi 

observada nas respostas a respeito do que os entrevistados gostavam nessa instituição de 

ensino. Com explicações semelhantes, todos os jovens se referiram ao fato de gostarem muito 

das amizades que mantinham com os colegas. Para aqueles que se definiram como 

preguiçosos e pouco interessados pelos estudos, como Paulo e Lara, o que a escola oferecia de 

positivo era a possibilidade de estreitarem ainda mais seus laços de sociabilidade. Para Alice, 

que mora em uma localidade afastada do distrito, frequentar o ambiente escolar era a única 

garantia de estar com os colegas e amigos. Igor descreveu a amizade entre os colegas como 

algo que acontecia de maneira simples, porém intensa: “Gostava da simplicidade da relação, 

porque aqui [em Ouro Preto] a gente demora bastante tempo para conhecer pessoas legais. Lá 

[em Lavras Novas], desde a minha iniciação no período acadêmico, estudei com as mesmas 

pessoas, então as amizades são bem mais fortes”. 

As respostas dos entrevistados variaram bastante em relação àquilo que não gostavam 

na Escola Municipal de Lavras Novas. Poliana e Igor mencionaram ter enfrentado 

dificuldades com a direção escolar, incapaz, segundo os dois, de compreender as demandas 

dos alunos. Alice e Joaquim tiveram dificuldades pontuais no relacionamento com os colegas. 

Alice foi apelidada por alguns deles de “sol nascendo” em função de seu corte de cabelo e, 

apesar de negar o quanto isso a incomodou, passou a usar touca para ir à escola. Joaquim, que 

ingressou na escola no 7º ano, demorou a ser aceito pelos colegas que, segundo ele, tiveram 

dificuldades pelo fato do jovem “ser de fora e ser branco”. Maria criticou a ausência de uma 

quadra para as aulas de Educação Física e Lara contou que não gostava de ser aluna de sua 

mãe: “Minha mãe deu aula para mim durante dois anos. Era chato, ela não me dava atenção. 

Aí eu ficava fazendo gracinha e ela me xingava... A gente chegava em casa e ela me xingava 

também”. 
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De acordo com os participantes da pesquisa, para ser um “bom aluno” ou uma “boa 

aluna” durante o Ensino Fundamental era necessário comportar-se adequadamente e obter 

notas acima da média. Paulo, Laís e Lara, por exemplo, não se percebiam como bons alunos 

por se considerarem preguiçosos. Apesar disso, eram sempre aprovados e tiveram poucas 

“notas vermelhas”. Poliana, Igor e Joaquim, cujas notas eram umas das melhores de suas 

turmas, não se consideravam bons alunos por “fazerem bagunça” ou dizerem o que pensavam. 

Sobre isso, a fala de Igor é emblemática: “Se você opinava ou discutia, você era uma pessoa 

muito chata, que sempre ia contra as decisões daquele núcleo acadêmico”. As narrativas 

desses jovens com relação ao período no qual estudavam no Ensino Fundamental se 

aproximaram de várias maneiras e, nesse ponto, parece que houve uma dificuldade 

generalizada de se auto-afirmarem “bons alunos”. Apesar disso, a maioria acredita que teve 

um desempenho escolar satisfatório no período do Ensino Fundamental, e apresentaram 

somente dificuldades pontuais em determinadas disciplinas, como Matemática. Nesse 

período, dos oito jovens entrevistados apenas Poliana e Alice foram reprovadas. Poliana 

sofreu duas reprovações no 5º ano em função de problemas familiares e Alice foi reprovada 

em Matemática no 7º ano. 

Nesta pesquisa, para refletir sobre a forma como os jovens agem no mundo procurou-

se compreender como esses sujeitos se relacionam com os grupos com os quais se identificam 

ou fazem parte (CARRANO, 2008). Com o propósito de analisar a segunda categoria, 

sociabilidade entre pares, foram obtidos dados sobre a relação que mantinham com seus 

colegas e grupos de amigos durante o Ensino Fundamental em Lavras Novas. Nesse período, 

as turmas da escola distrital possuíam entre nove e quinze alunos, um número reduzido se 

comparado à realidade de outras escolas brasileiras.  

Conforme exposto anteriormente, na escola de Lavras Novas, o que esses jovens mais 

gostavam era da oportunidade de estar perto dos amigos. Dessa forma, todos os entrevistados 

afirmaram relacionarem-se bem com os colegas de turma e de escola, tanto no espaço escolar 

como fora dele. Lara, por exemplo, comentou: “Sinceramente, o que eu mais gostava era dos 

meus amigos, porque eu encontrava com eles em casa e na escola, só que na escola era mais 

divertido”. Também relataram sentir saudades da relação que mantinham com os colegas, 

mencionando as brincadeiras que faziam e a união da turma de amigos mais próximos. O tom 

nostálgico manifestado para discorrer sobre o distrito e a escola local também foi empregado 

nos relatos sobre o tempo da infância e da adolescência. Tem-se a impressão de que conversas 

sobre isso são comuns entre os jovens, como é possível perceber através do comentário de 

Paulo: “A gente mesmo fala que ainda está todo mundo com saudade daquela turma de antes, 
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que todo mundo era colega de todo mundo. Aqui em Ouro Preto não é assim, não”. Mesmo os 

aspectos negativos relacionados à vida em um lugar tão pequeno parecem ter sido suavizados 

em suas memórias e narrativas. Por se tratar de uma localidade com número reduzido de 

habitantes, a rede de vigilância era intensa, daí, por exemplo, não poderem assumir 

publicamente que “ficavam” com alguém, conforme relataram em suas entrevistas. Por outro 

lado, mostraram-se bastante saudosistas em relação às brincadeiras, às atividades ao ar livre e 

à união dos grupos de amigos. Também por isso, o momento de transição para o Ensino 

Médio parece ter sido doloroso, tanto que muitos jovens continuam desejando permanecer o 

máximo possível em casa e no distrito. 

Mesmo que no Ensino Médio tenham se afastado, conforme relatado nos perfis de 

configuração, os grupos de amigos de Lavras Novas foram marcantes para esses jovens. Fora 

do horário de aula, encontravam-se para conversar, brincar ou fazer as atividades escolares. 

Todos, exceto Alice, viviam uma rotina similar: após o término das aulas, iam para suas casas, 

almoçavam e saíam para se encontrar com os colegas na rua. A esse respeito, Poliana 

comentou: “Ah, a gente se reunia à tarde para andar de bicicleta ou, tempo de jabuticaba, ia à 

casa dos outros que tinham o pé para apanhar jabuticaba, cana, pêssego... E era assim, a gente 

brincava a tarde inteira”. Somente ao final da tarde ou à noite faziam os deveres de casa. 

Além dos colegas, os entrevistados também conviviam com os primos e com outros jovens 

que já haviam se formado na escola distrital. Novamente, a ideia de uma infância livre e 

segura encontra-se presente em seus relatos. Em Lavras Novas, parece ter sido possível, para 

os entrevistados, apropriarem-se de forma efetiva do território, uma vez que “todo mundo 

conhecia todo mundo” e o lugar parecia não oferecer riscos a eles. 

De acordo com as entrevistas concedidas por Poliana, Lara e Maria tomou-se 

conhecimento de uma característica da relação entre os jovens no distrito: a separação entre as 

“meninas” e os “meninos” na escola e fora dela. Esse aparente distanciamento e rivalidade 

refletiam-se na divisão dos grupos para a elaboração dos trabalhos escolares e também nas 

opções de lazer à tarde e em parte dos finais de semana. Traço típico dos adolescentes do 

interior, o grupo de “meninos” era percebido como desorganizado e imaturo. Ao mencionar as 

brincadeiras à tarde no distrito, Poliana comentou que, apesar deles não gostarem, às vezes, 

jogavam futebol com os “meninos”: “Eles não gostavam, não, mas a gente ia e ainda ganhava 

deles!”. 

A respeito da categoria, sociabilidade com os professores, os jovens participantes 

afirmaram relacionar-se bem com os docentes da Escola Municipal de Lavras Novas. De 

acordo com seus relatos, tratava-se de uma equipe dedicada, disponível e atenta ao 
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aprendizado dos estudantes. Também se recordaram que os professores mantinham-se 

próximos e costumavam conversar sobre assuntos não relacionados às disciplinas. Um 

exemplo da proximidade entre professores e alunos foi fornecido por Alice. Como a jovem 

morava fora do distrito, voltava para casa no mesmo carro usado para levar os professores a 

Ouro Preto: “Eu ia no carro apertadinha com eles, ou no colo ou do lado. ‘Não cabe? Ah, põe 

aqui no meu colo! Não tem problema!’ Ia a gente, toda envergonhadinha, no colo do 

professor”. Para esses jovens, estudar na escola do distrito parece ter sido uma experiência 

positiva justamente em função da relação entre o tamanho da instituição, o número reduzido 

de alunos e a proximidade com seus professores.  

Fora da escola, relataram encontrar-se somente comigo durante as ações do projeto de 

educação patrimonial Lavras Novas: nosso patrimônio, coordenado por mim entre 2010 e 

2013. Nesse sentido, ao se referirem a mim, como professora de História ou como 

coordenadora do projeto, a maioria dos interlocutores o fizeram frequentemente de forma 

indireta, usando o pronome em 3ª pessoa. Distante desse grupo desde o final das atividades do 

projeto, em 2013, percebi que incorporaram a dinâmica da situação de entrevista, percebendo 

a mim como a pesquisadora e não como uma antiga professora. Joaquim referiu-se a mim no 

masculino, afirmando que, fora da escola, só se encontrava com um professor, o de História. 

Alice foi a única consultada que me citou diretamente, porém através de uma piada. Contou 

que “não ia muito com a cara de uma ou duas professorinhas que tinham a cara muito 

fechada, que era a Elodia e...”. Após dizer meu nome, a jovem interrompeu a frase e riu 

bastante de mim. 

Ao final das entrevistas sobre o Ensino Fundamental, as questões do roteiro a respeito 

da categoria constituição do sujeito trataram de temas como modos de se vestir, uso da 

internet, preferências culturais, namoros e demais relações afetivas. Procurou-se obter dados 

que pudessem ser usados para comparar os dois momentos, antes e depois do ingresso no 

Ensino Médio. Conforme será possível observar, os relatos sobre a personalidade dos jovens 

quando ainda restringiam sua vivência a Lavras Novas são bastante aproximados e 

influenciados pela cultural local. 

Nesse período, a maioria dos interlocutores relatou ainda não se preocupar muito com 

a maneira como se vestiam, usavam roupas simples e, de acordo com eles, “desleixadas”. 

Apesar disso, Joaquim afirmou que já era bastante vaidoso e Igor procurou explicar a razão 

pela qual se vestia de forma mais simples à época: “Antes [na Escola Municipal de Lavras 

Novas], se você ia muito diferente, você era visto de um jeito mais estranho, como se 

estivesse querendo ser melhor que alguém”. A maioria relatou vestir roupas básicas durante a 
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semana: calça jeans, camiseta e blusa de moletom. Para sair à noite, aos finais de semana, os 

jovens se arrumavam melhor. De acordo com Maria: “À noite faz mais frio e de dia faz mais 

calor, a gente se arrumava de forma diferente. Depois de um tempo, quando começamos a 

maquiar, o objetivo já era: ‘Tem alguém ali.’ Interesse, eu acho”. O fato desses jovens usarem 

o mesmo tipo de roupa, ainda que desleixadas e básicas, pode levar à consideração que 

partilhavam de um mesmo estilo nesse momento, ainda que não exista um termo apropriado 

para defini-lo. 

Apesar de todos os entrevistados, exceto Alice, possuírem computadores em casa, 

ainda acessavam pouco a internet nesse período. Quando usavam era, geralmente, para 

pesquisar trabalhos escolares, jogar e conversar em redes como o Orkut e o MSN com os 

próprios amigos do distrito. Muitos ainda não conheciam o Facebook, conforme destacou 

Paulo: “Naquela época, eu acho que ainda não tinha Facebook para a gente acessar”. Os 

jovens que já possuíam contas nessa rede “compartilhavam” pouco conteúdo, à exceção de 

Poliana, que comentou ter o hábito de atualizar sua “linha do tempo” virtual o dia inteiro. 

Conforme exposto anteriormente, para esses jovens, o tempo do Ensino Fundamental foi 

dedicado às brincadeiras, à rua, à liberdade. Certamente, a relação desses jovens com a mídia 

contribui para a compreensão de sua condição juvenil (SETTON, 2002), mas, no caso dos 

entrevistados, durante o Ensino Fundamental, essa relação ainda era fluida e dispersa. Para 

muitos, ainda não havia sentido ou necessidade de relacionarem-se virtualmente com pessoas 

desconhecidas ou de limitarem seu contato com os colegas do distrito fora de casa, 

substituindo-o por encontros através do computador. 

Sobre os relacionamentos afetivos, apesar de mencionarem a separação entre 

“meninas” e “meninos” tanto na escola como fora dela, esses jovens e seus amigos possuíam 

um comportamento comum: encontravam-se aos sábados à noite para “ficarem” com quem 

estavam gostando. Lara explicou essa dinâmica da seguinte forma: “Ninguém podia ficar 

sabendo e acho que era por isso que a gente não conversava com os meninos. Eles tinham 

vergonha e a gente também. A gente só ‘ficava’ no sábado à noite, em algum lugar 

escondido”. Apenas Igor agia de forma diferente, preferindo “ficar” com garotas de fora que 

iam passar o final de semana no distrito. Para ele, o fato de se envolver afetivamente com uma 

jovem do distrito presumia a obrigação de namorarem em função da intimidade que possuíam. 

Nessa época, Paulo era o único que já tinha namorada, uma colega de turma. Os dois 

continuavam juntos até o momento da entrevista, portanto, namoram há, pelo menos, quatro 

anos. 
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Desde a infância, os entrevistados já tinham conhecimento de que precisariam passar a 

estudar em Ouro Preto para cursar o Ensino Médio. Ainda assim, até esse momento vinham 

pouco à sede do município, uma ou duas vezes por mês, sempre acompanhados de um 

familiar. Nenhum deles sabia transitar direito pela cidade e os parentes não investiram na 

possibilidade de lhes apresentar melhor o local como uma estratégia para irem se 

acostumando com a futura mudança. Somente Lara e Alice iam à sede para visitar parentes. 

Alice também chegou a ir algumas vezes para acompanhar uma amiga de escola que fazia 

aulas de dança do ventre: “A gente não aprontava, mas era muito legal. Tomava sorvete, 

conversava, punha os papos em dia, ficava vendo os homens bonitos passarem. [...] A gente 

não tinha programação, a gente fazia tudo o que queria”. 

Após o ingresso no Ensino Médio, cada jovem entrevistado passou por um processo de 

transição particular e desenvolveu uma relação específica com suas escolas, com a cidade e 

com as novas experiências vividas, o que contribuiu para que (re)construíssem e 

singularizassem suas personalidades à luz dos recursos materiais e simbólicos com os quais 

passaram a ter contato (CAMARANO, 2004; CARRANO, 2008; PAIS; CAIRNS; 

PAPPÁMIKAIL, 2005). Para estabelecer comparações com o período no qual ainda cursavam 

o Ensino Fundamental em Lavras Novas e para levantar dados a respeito da nova fase de suas 

vidas, as mesmas categorias utilizadas para a análise de suas vivências no primeiro bloco de 

entrevistas foram adotadas. 

Depois de concluírem o Ensino Fundamental na Escola Municipal de Lavras Novas, 

os interlocutores iniciaram o Ensino Médio em diferentes escolas de Ouro Preto. 

Acostumados a viver em um local pequeno e tranquilo, no qual “todo mundo conhece todo 

mundo”, o novo período inaugurou uma fase delicada de rupturas, transformações e conflitos 

que repercutiram nos seus desempenhos escolares, nos seus laços de sociabilidade e na 

construção de suas personalidades. 

Ao longo dessa nova etapa, cinco dos oito jovens entrevistados trocaram de escola por 

algum motivo, e é possível que esse número aumente até que todos concluam essa etapa da 

escolarização básica. Paulo e Alice mudaram de escola mais de uma vez em função de 

dificuldades de adaptação. Lara e Laís passaram a estudar em outras instituições porque 

desistiram de dar continuidade ao Ensino Técnico no Instituto Federal Minas Gerais – 

Campus Ouro Preto. Poliana foi a única jovem entrevistada que mencionou ter se transferido 

de ambiente escolar em busca de um ensino mais satisfatório. 

No início do exame da categoria trajetória escolar investigou-se os diferentes critérios 

para a escolha das instituições de ensino nas quais os entrevistados passaram a cursar o 
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Ensino Médio. Para esses jovens, a opção pela nova escola e, no caso de alguns, pelo curso 

técnico, apresentou-se carregada de insegurança quanto à decisão sobre seu futuro e o sentido 

imediato do investimento escolar. É importante considerar que o esforço dos jovens para 

permanecer na escola, especialmente em casos nos quais a transição para o Ensino Médio 

acarreta deslocamento geográfico e o enfrentamento dos desafios e problemas decorrentes 

dessa mudança, tem sido considerada prioritariamente como uma medida para aumentar as 

chances de acesso ao mercado de trabalho através da diplomação (COUTRIM; CUNHA, 

2011; DAYRELL, 2012; KRAWCZYK, 2003; ZAGO, 2012). 

Visando desenvolver estratégias que buscassem sucesso escolar e futuro sucesso 

profissional, alguns pais, como os de Lara e Alice, escolheram as escolas de maior prestígio e 

reconhecimento educacional para os filhos passarem a frequentar. Uns se dirigiram para 

instituições nas quais já possuíam amigos, outros optaram por estudar em escolas com ensino 

de qualidade. A respeito de sua decisão e do impacto que a aprovação trouxe para sua vida 

acadêmica, Laís, que ingressou no curso técnico em Metalurgia oferecido pelo IFMG, 

informou: “Não teve muita escolha, porque todo mundo da minha sala foi para esse curso 

mesmo. Entrei lá sem saber que curso estava fazendo. Comecei a aprender que curso era 

quando comecei a estudar lá mesmo”. 

Sobre a seleção das escolas de Ensino Médio é importante ressaltar que as escolas para 

as quais os jovens de Lavras Novas se dirigem constituem dois modelos de escolas públicas 

diferentes. A Escola Estadual de Ouro Preto (Polivalente) e a Escola Estadual Dom Pedro II 

(Dom Pedro) são escolas estaduais cujo critério de admissão é a conclusão do Ensino 

Fundamental. O IFMG, ao contrário das outras duas escolas, é uma instituição federal que, 

geralmente, recebe alunos que possuem bom desempenho escolar e que já demonstram certo 

interesse em definir seus projetos de futuro, uma vez que optaram por fazer cursos técnicos 

profissionalizantes. A opção por estudar nessa instituição requer aprovação em um processo 

seletivo concorrido. 

Ao informarem a respeito de suas sensações de medo e insegurança no início do 

Ensino Médio, muitos entrevistados tenderam a generalizar suas experiências, usando o 

pronome pessoal “nós” ou “a gente” ao invés de “eu”. Essa opção foi recorrente na maioria 

das entrevistas concedidas, como neste trecho do relato de Paulo: “A gente chegava aqui, não 

conhecia ninguém. Era bastante gente, não sabia com quem conversar, aí a gente ficou meio 

acanhado. Depois de um tempo que a gente conseguiu ficar com menos vergonha da turma da 

gente aqui”. 
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Nas novas escolas, os jovens encontraram uma série de dificuldades de adaptação. O 

ensino em tempo integral no IFMG, a alteração dos horários para acordar e para alimentar-se, 

a necessidade de sempre portar dinheiro, estar longe de casa e da família e relacionar-se com 

pessoas desconhecidas parecem ter sido fatores que provocaram angústia e medo após o 

ingresso no Ensino Médio. Os comentários acerca dos primeiros dias de aula em Ouro Preto 

foram diversificados, e envolveram relatos de insegurança, estranhamento, medo, euforia e 

encantamento. Poliana, por exemplo, contou que os primeiros momentos no Polivalente 

causaram-lhe horror: “Fiquei meio horrorizada! Falei assim: ‘Nossa, como era bom estudar 

em Lavras Novas’. Então achei muito estranho mesmo”. Para Igor, uma dificuldade 

enfrentada relacionou-se ao fato de não ter se sentido suficientemente preparado para o 

Ensino Médio em função da baixa qualidade do ensino oferecido em Lavras Novas, referente 

às disciplinas de Física e Química. Além disso, o impacto inicial da mudança de escola após o 

ingresso no IFMG envolveu sensações de insegurança e estranhamento: “A primeira 

experiência, quando entrei na portaria do campus foi de medo, porque achei que não ia 

conseguir estudar aqui. Até pelo fato da carga horária, eu achei um pouco puxado”. Outros 

jovens, por sua vez, comentaram que ficaram encantados com a novidade, conforme 

mencionou Alice: “Eu gosto de mudança, eu até achei legal. Tipo assim, todo adolescente 

gosta de experimentar de tudo. Eu quero saber como é”.  

 O Ensino Médio corresponde, para Sposito (2008), a um tempo de urgências, sendo, 

para muitos jovens, a última possibilidade de vivenciarem sua condição juvenil representada 

pela “vida entre os pares, a troca de afetos, a intensa sociabilidade, os espaços importantes 

para o exercício do lúdico e o lazer” (p. 87). Para os jovens participantes desta pesquisa, a 

experiência de transição para o Ensino Médio parece ter sido ainda mais complexa, e uma 

resposta comum a todos eles foi sobre o quanto suas rotinas se alteraram após o início do 

Ensino Médio. Os entrevistados relataram que passaram a acordar mais cedo, por volta de 

cinco horas, e ficaram mais tempo fora de casa e do distrito. Disseram que, por isso, sentem-

se “mais cansados e menos animados” para estudar. Para Laís e Lara, essas mudanças foram 

tão marcantes que contribuíram, inclusive, para que desistissem de dar continuidade ao curso 

técnico em Metalurgia no IFMG, oferecido em tempo integral. Um comentário de Lara ilustra 

bem tal impacto: “No primeiro momento, fiquei com medo de tudo. Eu nem sei porque fui 

para lá, porque eu não me sentia confortável. Eu detestava o IFMG. Detesto até hoje”.  

Além de precisarem adaptar-se a realidades e rotinas tão diferentes nas novas escolas, 

estudar em Ouro Preto diariamente também significou ter de se acostumar ao caráter urbano 

da cidade, especialmente relacionado às ruas movimentadas e ao barulho dos automóveis. 
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Habituados ao dia a dia tranquilo em Lavras Novas, isso causou ainda mais dificuldades de 

adaptação no início do Ensino Médio, conforme relatou Igor, estudante do IFMG: “A gente 

não estava acostumado a estudar numa sala de aula ouvindo barulho de carro, barulho de 

buzina. No começo, o trânsito em volta do campus também atrapalhou um pouco a 

adaptação”. Tais mudanças, no entanto, não parecem ter impactado negativamente todos os 

jovens, provavelmente por seu caráter de novidade. No período no qual estudou no 

Polivalente, Alice contou que gostava da localização da escola: “Ali perto, quando a gente ia 

sair da escola, tinha alguma coisa para comprar, não precisava ficar andando em morro, não 

precisava de nada. Era tudo muito acessível, pertinho. Era bom...”. Conforme relatado em seu 

perfil, Alice foi uma das jovens para quem as mudanças após o ingresso no Ensino Médio 

parecem ter sido mais bem vindas. Isso pode ser explicado, entre outros motivos, pelo fato 

dela ter crescido ainda mais isolada que os colegas, vivendo em um sítio fora de Lavras 

Novas. 

As escolas públicas brasileiras têm se caracterizado, de acordo com Carrano (2008), 

como espaços precários e improvisados. Isso pode ser percebido no relato dos jovens que se 

matricularam em escolas estaduais e que sentiram o impacto da mudança do espaço físico, 

menos conservado e, em muitos casos, vandalizado pelos alunos. Muitos deles estabeleceram 

comparações com a escola de Lavras Novas ao descreverem a estrutura física das instituições 

nas quais passaram a estudar. Retomando o discurso nostálgico, parece que frequentar escolas 

tão pouco acolhedoras agravou o impacto negativo inicial das mudanças escolares. Aqueles 

que estudaram no Polivalente o caracterizaram positivamente, mencionando o fato de, ao 

contrário da escola distrital, possuir quadra poliesportiva e laboratório de Informática 

acessíveis aos alunos. Poliana, Lara e Alice consideraram a estrutura do Dom Pedro menos 

conservada que a antiga escola. Sobre o estado de conservação dessa escola, Poliana disse: 

“As tomadas da sala nem funcionam. A gente, quando vai ver algum vídeo, tem que trocar de 

sala com uma outra turma, porque não dá. É tudo rabiscado, as cadeiras todas quebradas, tudo 

detonado”. A jovem também mencionou a existência de goteiras nas salas de aula e o fato de 

parte do mobiliário estar quebrado. Para Maria, Igor e Joaquim, que passaram a estudar no 

IFMG, a estrutura física da nova escola pareceu impressionar, apesar do tamanho do campus 

ter gerado medo nos primeiros dias de aula. Para Laís, que estudou no IFMG por menos de 

um ano, apesar da escola ser bem conservada, seu tamanho provocou dificuldades: “Ah, foi 

bem difícil acostumar com tudo aquilo, porque era bem grande e a gente ficava meio perdido, 

né?”. 
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Ainda que não discuta especificamente os efeitos da falta de conservação do espaço 

escolar, para Dayrell (1996), a arquitetura e a forma como o espaço físico da escola são 

ocupados por alunos e por professores não é neutra, mas representa uma concepção educativa. 

A maneira como os ambientes escolares encontra-se disposta determina sua função e a forma 

como as pessoas circularão por ele. Isoladas do exterior por muros altos e portões de ferro, as 

escolas parecem tentar criar um mundo próprio, separado do mundo da rua e da cidade. As 

salas de aula funcionam como o centro da formação educativa e das atividades pedagógicas. 

Para o autor, a pobreza estética e de estímulos visuais refletem uma concepção educativa 

restrita à instrução. Apesar disso, os alunos tendem a se apropriar desses espaços, dando-lhes 

novos sentidos e usos associados às relações sociais, aos encontros com os amigos e aos 

namoros. A escola, mais que a cidade, representa o “novo” na vida desses jovens e é nela que 

suas novas relações sociais se estabelecem. Para alguns sujeitos da pesquisa, como no caso de 

Paulo, Laís e Maria, as escolas de Ensino Médio são o único lugar frequentado em Ouro 

Preto. Alice, Igor e Joaquim vão a outros lugares, mas suas escolas continuam sendo o 

principal espaço da sede do município no qual permanecem. Seus novos colegas de turma 

passam a formar parte do grupo de pares desses sujeitos. As principais influências 

socioculturais com as quais passam a ter contato estão dentro da escola. 

Sobre a qualidade do ensino oferecido, as maiores críticas pesaram sobre o 

Polivalente. Na opinião dos quatro jovens entrevistados que estudaram/estudam lá, Paulo, 

Laís, Poliana e Alice, trata-se de uma escola na qual os professores acabam desistindo de 

ministrar boas aulas, uma vez que parte significativa dos alunos não tem interesse em assisti-

las. A esse respeito, Poliana informou: “Nem a gente que sentava na frente conseguia escutar 

o que o professor falava, porque era a maior confusão”. Sobre o Dom Pedro, apesar das três 

jovens que estudavam lá no momento da pesquisa de campo mencionarem a qualidade do 

ensino, relataram dificuldades com alguns professores e com a direção da escola. Nesse 

sentido, Lara comentou que gostava dos funcionários da escola, mas não dos professores. 

Poliana relatou problemas com professores intransigentes e Alice contou que alguns deles a 

tratavam mal e, de acordo com a jovem, diziam-lhe frases como “Eu não gosto de você, eu 

não vou te dar ponto” e “Ai, menina, não me estressa hoje que eu não estou boa com você”. O 

IFMG, por sua vez, foi bastante elogiado com relação à qualidade do ensino por Maria, Igor e 

Joaquim, que pareceram impressionados com a competência dos novos professores, 

especialmente nas aulas práticas e laboratoriais. 

Assim como ocorreu no bloco de entrevistas sobre o Ensino Fundamental, os jovens 

tiveram dificuldades para definir se têm sido bons alunos ou não durante o Ensino Médio. O 
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conteúdo escolar, também nessa etapa, não tem apresentado relação direta com o cotidiano 

dos jovens e muitos acreditam que seu desempenho escolar caiu, outros disseram que, apesar 

de estarem estudando mais, permaneceram preguiçosos. Estudante do 3º ano, Poliana não 

estava se considerando uma boa aluna no momento da entrevista, porque suas notas estavam 

baixas e a jovem não estava conseguindo compreender o conteúdo das aulas. Igor acredita que 

tem sido um bom aluno: apesar de ter achado o Ensino Médio mais complicado, tem gostado 

de estudar em uma escola que testa seu conhecimento e sua capacidade. Maria contou que 

somente às vezes se considera uma boa aluna, quando cumpre seu “papel de estudante”, que 

significa dedicar-se ao estudo de todas as disciplinas. A jovem relatou que, atualmente, tem 

estudado mais algumas matérias, deixando outras de lado. Sua fala está em consonância com 

a contribuição de Dayrell (2007) a respeito do investimento e envolvimento diferenciado dos 

alunos em relação às diferentes disciplinas, “dependendo da forma como cada um elabora o 

seu estatuto como aluno, mas também com a capacidade de atribuir sentido ao que é ensinado, 

condição especial para a aprendizagem” (p. 1122). 

O rendimento escolar dos jovens também passou por grandes transformações após o 

início do Ensino Médio. Ao contrário do que acontecia na Escola Municipal de Lavras Novas, 

quando somente Poliana e Alice foram reprovadas, todos os jovens passaram a enfrentar 

problemas com notas abaixo da média. Atualmente, dos seis entrevistados que já estavam 

estudando há mais de um ano letivo no Ensino Médio, somente duas não sofreram nenhuma 

reprovação ou estavam atrasadas por algum motivo. Dois deles já foram reprovados, um no 1º 

ano e outro no 2º. Duas entrevistadas abandonaram os estudos pouco depois da metade do 1º 

ano e precisaram repeti-lo no ano seguinte. 

De acordo com Dayrell (1996), na escola, o comportamento dos alunos relaciona-se 

diretamente à sua cultura, às suas experiências anteriores e às suas expectativas com relação 

ao ambiente. No caso dos jovens entrevistados, sua cultura e experiências anteriores referem-

se à época na qual estudavam na Escola Municipal de Lavras Novas onde eles e os demais 

colegas apresentavam um comportamento calmo e disciplinado. No Ensino Médio, esses 

sujeitos parecem não ter alterado significativamente a forma como se comportavam com 

relação ao Ensino Fundamental. De acordo com seus relatos, continuam sendo disciplinados, 

apenas conversando e “fazendo bagunça” ocasionalmente. Alice, por exemplo, mencionou o 

seguinte: “Eu fico tranquila na sala, sempre que o professor pede, eu faço. Nunca discuto com 

o professor. O professor, para mim, sempre tem razão. Melhor não bater boca, ficar quietinha. 

Escola é tranquilo”.  
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Assim como ocorre nas demais escolas brasileiras, os estudantes entrevistados, ainda 

que sejam bem comportados, também têm buscado soluções para suas necessidades de 

socialização no ambiente escolar, criando estratégias para suportar a “chatice necessária” das 

aulas, nos breves intervalos ou em ocasiões de transgressão (DAYRELL, 1996). Procurando 

dar um sentido, no presente, à permanência no espaço escolar no Ensino Médio, Lara, por 

exemplo, adquiriu o hábito de assistir às aulas enquanto troca mensagens com os colegas de 

turma pelo celular e Joaquim passou a “matar aulas” no próprio IFMG, preferindo “fazer 

nada” do que permanecer em sala. Igor relatou uma mudança comportamental positiva 

associada à possibilidade de opinar mais na atual escola: “Aqui, se você não usar suas ideias e 

não expressar suas opiniões, você acaba sendo mais um no meio de mil, dois mil. O fato de 

estar tendo minha voz ouvida, estar tendo mais opinião, mudou um pouco meu 

comportamento”. 

Reflexo de tantas mudanças, quase todos os entrevistados não têm se considerado 

alunos melhores do que antes, quando ainda cursavam o Ensino Fundamental. Quatro dos seis 

jovens a quem esta pergunta foi direcionada, responderam rapidamente: “Não”. Para justificar 

a negativa, comentaram que suas notas estão mais baixas e que não têm sido capazes de se 

dedicar mais aos estudos, especialmente os alunos matriculados no IFMG. A esse respeito, 

porém, Igor disse que acredita ser um aluno melhor porque tem conseguido estudar o dia 

inteiro, inclusive quando chega em casa, o que lhe garante notas acima da média. 

Ao longo do segundo bloco das entrevistas, os jovens citaram a importância de seus 

relacionamentos familiares no processo de transição para o Ensino Médio em Ouro Preto. 

Caracterizada, por Dayrell (2012), como uma instância cultural que possui interdependência 

com a escola, a família é capaz de capacitar o jovem para que construa uma visão de mundo 

singular. Tanto nos relatos sobre o Ensino Fundamental como no Ensino Médio, os jovens 

fizeram menção à influência das relações familiares em suas experiências escolares. A 

proximidade com as figuras maternas foi percebida mais frequentemente nos dois blocos de 

entrevistas, uma vez que os pais parecem interferir menos nas dinâmicas familiares, 

especialmente no que se refere à criação dos filhos. Nas narrativas de alguns jovens, como 

Paulo e Laís, foi possível perceber que, quando mencionavam “sua família” estavam, na 

verdade, se referindo às mães. 

De acordo com Diogo (2006), os jovens que dialogam com seus familiares a respeito 

de suas trajetórias escolares tendem a ser aqueles que mais investem em sua formação 

acadêmica, o que pode ser verificado no caso de Igor, mas não no de Joaquim, pelo menos 

neste momento. Para os dois, o envolvimento de seus familiares foi essencial nesse processo 
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de transição e ajudou-os a superar as dificuldades encontradas à chegada e ao longo do Ensino 

Médio. 

Com poucos anos de estudo, muitas famílias de Lavras Novas não possuem uma 

trajetória longa de escolarização. Assim, vários pais e mães nunca viveram a experiência de 

cursar o Ensino Médio, como a mãe de Poliana e os pais de Alice. À exceção de Igor e 

Joaquim, os demais participantes não perceberam se suas famílias foram realmente capazes de 

prepará-los devidamente para as mudanças decorrentes do ingresso no Ensino Médio. Ainda 

que alguns parentes tenham conversado a respeito da nova fase de estudos, de acordo com os 

comentários, esses diálogos não foram suficientes para que os jovens se sentissem prontos 

para dar continuidade aos estudos em Ouro Preto. Paulo e Laís comentaram que suas mães 

conversaram com eles somente depois de terem ido estudar na sede do município, quando já 

estavam passando por dificuldades. Poliana informou que precisou “aprender tudo sozinha”, 

porque sua mãe não a preparou para a nova etapa de estudos. Lara, Maria e Alice contaram 

que alguns familiares conversaram com elas apenas sobre a necessidade de estudarem mais no 

Ensino Médio. 

Além de não terem sido capazes de auxiliar devidamente nos processos de transição 

dos jovens para o Ensino Médio, nesse período, os conflitos com suas famílias tenderam a se 

acentuar, como observado nos estudos de Coutrim, Carvalho e Almeida, (2012) e de Sarti 

(2004). Assim sendo, alguns jovens mencionaram transformações nas relações familiares 

nesse período. Paulo relatou estar mais agressivo em casa devido à raiva que sente por ir à 

escola, no Polivalente, e não conseguir estudar direito, uma vez que seus colegas atrapalham o 

andamento das aulas. Poliana disse que a mãe tem tentado aproximar-se dela depois de sua 

mudança para Ouro Preto: “Só hoje minha mãe se preocupa mais comigo. Acho que tenta 

suprir o que não fez antes”. Para Lara, que já parecia ter uma relação conflituosa com a mãe, 

as mudanças de escola e de local de moradia acarretaram mais brigas: “A gente fica brigando 

com a mãe da gente toda hora. Eu brigo com a minha mãe toda hora. Toda hora que ela me 

liga, a gente briga”. Apesar da possibilidade desses conflitos se solucionarem por meio de 

acolhimento ou reorganização familiar (MARQUES, 2014), conforme relatado por alguns 

jovens, suas relações familiares continuaram tensas, com crises e discussões constantes e a 

aparente incompreensão, por parte dos pais, das dificuldades e transformações pelas quais 

suas vidas passaram. 

Diante da hipótese de cursarem o Ensino Médio em Lavras Novas caso a escola local 

oferecesse essa etapa da educação básica, somente Poliana e Joaquim responderam que 

prefeririam ter ido estudar em Ouro Preto. Para os dois, as novas oportunidades de 
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experimentar a vida e a juventude compensariam as dificuldades pelas quais passaram nos 

novos ambientes escolares e na cidade. Paulo, Laís, Lara, Maria e Alice disseram que 

prefeririam continuar estudando em Lavras Novas, na companhia dos amigos com os quais se 

formaram. Apesar de dizer que está gostando de estudar no IFMG, Igor respondeu que, nesse 

caso, não saberia onde desejaria estudar. Foi o único dos jovens que, projetando a 

possibilidade de continuar estudando em Lavras Novas, argumentou para além da volta à 

tranquilidade da antiga vivência escolar: 

 

Se tivesse o Ensino Médio capacitado, como a gente tem aqui em Ouro Preto, com 
certeza eu estudaria lá [em Lavras Novas]. Mas acho que, se tivesse Ensino Médio, 
seria o mesmo núcleo de direção. E o principal motivo de eu ter vindo estudar aqui 
foi expandir minhas ideias e conhecer gente que pensa igual a mim, sabe? Eu acho 
que, se eu ficasse restrito lá, não ia poder ter esse conhecimento, esse contato com 
pessoas diferentes (Igor, 16 anos). 

 

 Na categoria sociabilidade com os professores, todos os jovens observaram que sua 

relação com os docentes do Ensino Médio tem sido completamente diferente daquela que 

tinham na escola distrital. Ainda que a sala de aula seja um espaço potencial de encontro, de 

debate de ideias e de confronto de valores e visões de mundo que refletirá no processo de 

formação dos alunos (DAYRELL, 1996), os relatos dos entrevistados a respeito de seus novos 

professores parecem indicar que tal dinâmica não tem ocorrido de forma eficaz nessa nova 

etapa de estudos, uma vez que os docentes só têm se focado, quando o fazem, na transmissão 

dos conteúdos das disciplinas que ministram. 

As mudanças na relação com os professores também parecem ter deixado muitos 

entrevistados ainda mais saudosistas quanto ao período no qual ainda estudavam na Escola 

Municipal de Lavras Novas. Atualmente, trata-se de uma relação mais distante, menos íntima, 

na qual a maioria dos professores ministra o conteúdo das aulas de forma básica e não se 

interessa em se aproximar dos jovens. Explicitou-se, nesta parte do bloco de entrevistas, a 

existência de redes complexas de relações entre professores e alunos que, de acordo com 

Dayrell (1996, p. 11), situam-se “em um processo contínuo de acordos, conflitos, construção 

de imagens e estereótipos, num conjunto de negociações, onde os próprios atores, alunos e 

professores parecem não ter a consciência da sua dimensão”. Em Lavras Novas, certamente 

havia conflitos e processos de negociação entre alunos e professores, mas sua relação parecia 

ser mais fluida e íntima. 

De acordo com seus relatos, poucos professores conversam sobre assuntos para além 

dos conteúdos das aulas. Os comentários dos alunos que estudam ou estudaram no Polivalente 
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referem-se a professores pouco interessados e desestimulados em função do convívio difícil 

com “alunos malandros”, conforme constatou Alice. Sobre os professores dessa escola, 

Poliana comentou que muitos se limitavam a anotar a matéria no quadro, não explicando, nem 

procurando saber se os alunos tinham compreendido ou se tinham dúvidas acerca do 

conteúdo.  

 A transição para o Ensino Médio acarretou, para esses jovens, novas experiências, 

positivas e negativas, inerentes ao processo de crescimento e ao curso da vida. As vivências 

positivas durante o Ensino Médio relacionaram-se, quase sempre, à vida entre pares, à troca 

de afetos e à sociabilidade intensa (SPOSITO, 2008). Dessa forma, a importância das 

amizades após o ingresso no Ensino Médio foi investigada a partir da categoria sociabilidade 

entre pares. Para Dayrell (2007), a sociabilidade ocorre cotidianamente e se expressa através 

de dinâmicas de relações detentoras de gradações diferentes: os amigos são os mais próximos, 

enquanto os colegas são mais distantes. Acontece ainda, uma movimentação constante, com 

afastamentos e aproximações. Ao longo de toda essa parte do segundo bloco de entrevistas, os 

jovens teceram considerações sobre a diferença entre amizade e coleguismo em Lavras Novas 

e em Ouro Preto. Também refletiram sobre os afastamentos em relação aos colegas do distrito 

e sobre a forma como se aproximaram de novos colegas na sede do município. Os 

entrevistados informaram, por exemplo, que continuam se vendo diariamente porque vão 

juntos para Ouro Preto no ônibus escolar, mas perceberam que se distanciaram dos amigos e 

colegas do distrito após a conclusão do Ensino Fundamental. 

Como considerado por Coutrim e Cunha (2011), aparentemente, o ambiente escolar, 

mais que a cidade, influencia os processos de socialização desses jovens. Nos relatos dos 

entrevistados, as escolas de Ensino Médio nas quais se matricularam funcionam como 

agências socializadoras e como espaços de aprendizagem quase exclusivos em Ouro Preto. 

Frequentá-las, para muitos deles, significou a possibilidade de conviver com o grupo de pares, 

de fazer novas amizades, de coexistir com a diversidade e de vivenciar novas oportunidades 

de sociabilidade. 

No Ensino Médio, as turmas dos entrevistados têm, aproximadamente, 40 alunos, 

cerca de 25 a mais do que em Lavras Novas. De acordo com seus relatos, todos tiveram 

dificuldades de fazer amizade nos primeiros dias de aula, não se sentindo dispostos a conhecer 

novas pessoas e optando por se manterem próximos de outros colegas do distrito que já 

estudavam nas escolas. Conforme mencionado por Poliana, que cursou o 1º ano no 

Polivalente, o comportamento agressivo de alguns estudantes dificultou a adaptação dos 

alunos novatos, inclusive os de Lavras Novas. Além disso, Lara, Maria, Alice e Igor relataram 
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o estranhamento diante do fato de terem passado a conviver com colegas usuários de drogas. 

Lara e Alice chegaram a perder colegas de turma vítimas de overdose, três ao todo. A esse 

respeito, Lara lamentou: “Ah, foi muito triste. Além de tudo, eles eram os ‘gracistas’ [sic] da 

sala, né? A gente ficou sentindo falta, ainda mais que a gente avisava a eles por causa de 

droga e tudo assim, sabe? Eles fumavam dentro de sala de aula e a gente avisava”. 

Conforme observado nos perfis de configuração desses jovens, há muitos pontos 

comuns em suas vivências durante o Ensino Fundamental na Escola Municipal de Lavras 

Novas. Em muitos trechos, as formas como se referem ao distrito, à escola, aos professores e 

aos amigos são praticamente idênticas. Ao ingressarem no Ensino Médio, esses jovens 

carregaram consigo suas experiências sociais vividas anteriormente (COSTA; KOSLINSKI, 

2006; DAYRELL, 2007). Por viverem em um local pequeno, com número de habitantes 

reduzido e uma cultura bastante particular, muitas vezes os entrevistados passaram a se 

relacionar com os novos colegas com reserva, preservando-se e experimentando certo 

estranhamento diante do outro. Dessa forma, a aproximação com os colegas de turma ocorreu 

em um ritmo lento e singular, aproveitando situações de interação, como as aulas de Educação 

Física. O trecho a seguir, da entrevista com Igor, evidencia a complexidade desse momento: 

“É muito estranho você chegar aqui na escola, você acha que não vai conseguir se adaptar, só 

que assim que você entra na sala, você vê todo mundo com a mesma cara que você. Todo 

mundo com o mesmo sentimento que você. Eu acho que isso facilita a adaptação”.  

 Ao contrário do que acontecia em Lavras Novas, nem todos os entrevistados têm se 

relacionado com os colegas da escola, como é o caso de Paulo, Laís e Lara.Os demais 

convivem com jovens de outras turmas, mas de forma superficial. Maria explicou isso da 

seguinte maneira: “Com os colegas de Lavras Novas, a gente tinha mais intimidade, um 

conhecia o outro. Quando a gente veio estudar em Ouro Preto, eu não conheço a vida daquela 

pessoa que senta do meu lado, eu só sou amiga dela, mas eu não conheço tudo dela”. 

 Mesmo assim, a escola continuou sendo percebida como um espaço privilegiado de 

socialização (DE VARGAS GIL, 2012) e a maioria dos jovens mencionou que o contato com 

os novos amigos melhorou sua rotina escolar, amenizando o estranhamento acarretado pelas 

mudanças advindas do Ensino Médio. Os entrevistados falaram de experiências colaborativas 

e da constituição de práticas solidárias entre eles e os colegas, mesmo entre aqueles que 

mudaram de escola várias vezes durante o Ensino Médio, como foi o caso de Alice e de 

Paulo. Poliana comentou que, mesmo quando não sente vontade de ir à escola, no Dom Pedro, 

decide ir para ver as novas amigas. Para Igor, os colegas têm sido capazes de reconhecer suas 

qualidades e ajudá-lo nos estudos. Joaquim foi o único a afirmar que não acredita que os 
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novos colegas de turma teriam a capacidade de melhorar ou atrapalhar sua vida acadêmica: 

“Ah, eu acho que eles não têm influência nisso, não”. 

 Ao ingressarem no Ensino Médio, os entrevistados informaram que possuíam poucas 

experiências de circulação na sede do município. Ainda que tenham conhecido melhor a 

cidade a partir desse período, somente alguns deles passaram a frequentar espaços culturais ou 

realizar atividades extra-escolares em Ouro Preto. Poliana mudou-se para a cidade e estuda 

teatro. Lara também se mudou e estava fazendo um curso de capacitação profissional e outro 

de Inglês. Mesmo estudando em tempo integral e dependendo do ônibus escolar, que sai de 

Ouro Preto rumo a Lavras Novas em horários específicos, Joaquim encontrou brechas em sua 

rotina para fazer musculação. Alice contou que iria começar a fazer aulas de dança do ventre 

e, para isso, deverá permanecer na sede do município em algumas tardes da semana. 

Geralmente, após as aulas, os demais jovens retornam imediatamente para o distrito. Todos os 

entrevistados demonstraram que continuam se sentindo confortáveis e seguros em Lavras 

Novas. Ainda que, após o ingresso no Ensino Médio, o contato com Ouro Preto tenha 

oferecido a possibilidade de anonimato através da diminuição da vigilância, bem como a 

liberdade que muitos jovens almejam, vários entrevistados não procuraram criar vínculos na 

cidade, retornando a Lavras Novas após as aulas e mantendo seu vínculo profissional 

localizado no distrito. 

A respeito da categoria constituição do sujeito foi fundamental o conceito de estilo de 

vida proposto por Giddens (2002, p. 79), que se referiria “a um conjunto de práticas 

assumidas por um indivíduo que tentam dar forma a uma narrativa identitária particular”. A 

forma como cada jovem adere a um ou mais estilos juvenis, como no caso de Alice e Igor, 

está carregada do seu desejo de adotar uma conduta autêntica e genuína em relação aos 

demais, de destacar-se e ser reconhecido como único.  

As percepções desses jovens a respeito de como (re)construíram sua personalidade a 

partir da transição para o Ensino Médio são bastante fluidas. O desejo de mudança desses 

jovens manifestou-se na forma como mudaram sua imagem e sua personalidade. Apesar de 

terem alterado significativamente sua rotina, seus laços de amizade, a forma como se vestem e 

suas preferências culturais, muitos comentaram que não perceberam alterações em seu 

comportamento após as idas diárias a Ouro Preto.  

 O jovem pode pertencer a contextos sociais diferentes devido a seus processos de 

socialização, como no caso dos entrevistados, que se deslocam entre Lavras Novas e Ouro 

Preto. Apesar de, na teoria, Lavras Novas fazer parte de Ouro Preto, os dois são lugares 

completamente diversos. Para se compreender as práticas juvenis e os espaços que os jovens 
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ocupam nas sociedades, também devem ser analisadas as conjunturas nas quais seus estilos 

têm sido apropriados, criados ou recriados nas últimas décadas, refletindo-se a respeito dos 

novos significados, valores e influências de instituições como família e escola (DAYRELL, 

2012; WELLER, 2011). No caso dos sujeitos da pesquisa, por transitarem entre Lavras Novas 

e Ouro Preto a partir do ingresso no Ensino Médio, podem ter sentindo algum desconforto 

diante de situações que viessem a questionar um estilo assumido anteriormente no distrito ou 

mesmo diante do assumido a partir das novas experiências na sede do município.  

O estilo de um jovem está representado especialmente na forma como se veste e é 

carregado de significado simbólico que se relaciona à maneira pela qual o indivíduo deseja ser 

percebido e apreciado pela sociedade (ESTEVES; ABRAMOVAY, 2008; PAIS, 2008). As 

roupas, acessórios e maquiagens, bem como o uso que se faz deles, são símbolos que possuem 

um significado cultural e a intenção de transmitir uma mensagem sobre o indivíduo que adere 

a um determinado estilo ou cultura. De forma geral, os jovens entrevistados passaram a se 

vestir melhor e de forma menos “desleixada” para ir a Ouro Preto estudar. Estar bem vestido 

passou a ser um requisito para frequentar as escolas de Ensino Médio em Ouro Preto. Com 

exceção de Maria, todos os jovens fizeram ou demonstraram interesse em fazer tatuagens ou 

colocar acessórios como alargadores, brincos ou piercings. Ao afirmar que “mulher veste para 

a outra”, Laís chamou a atenção para sua relação com o novo ambiente que passou a 

frequentar, o contato com novas pessoas e a mudança dos hábitos de se vestir. 

A narrativa de Igor sobre seu estilo está em consonância com a observação de Pais 

(2012), para quem a roupa é uma estratégia de apresentar aspectos da personalidade. No caso 

desse jovem, a forma como passou a se vestir após a transição para o Ensino Médio também 

pode ser compreendida a partir da proposição de Dayrell (2010), que admite que a adoção de 

novos estilos pode ser percebida como uma possível resposta à despersonalização do sistema 

social e à necessidade de pertencimento e comunicação. De acordo com o jovem, o estilo é 

uma maneira de “passar sua identidade”, obter o reconhecimento dos demais e sentir-se bem 

consigo mesmo. 

Entre os jovens, as interações midiáticas através das redes sociais se intensificaram 

como uma forma de virtualizarem as relações cotidianas, de construírem possibilidades de 

explorarem outras realidades e de estarem em contato com outros indivíduos. A partir do 

Ensino Médio, todos passaram a usar a internet de forma mais frequente, de seus 

smartphones, para fazer trabalhos escolares e acessar redes sociais.  

O Facebook, especialmente, tem sido percebido pelos entrevistados como um espaço 

de visibilização de si diante do outro e de exposição da auto-imagem. Nessa rede, continuam 



162 

 

não publicando com frequência, mas quase todos possuem muitos amigos que só conhecem 

virtualmente. Ainda que de forma discreta, percebe-se que os jovens têm aproveitado os 

recursos disponibilizados pelas redes virtuais “para imprimir dinâmicas nas interações ali 

tecidas, para reafirmar seu posicionamento no mundo e para reforçar suas ligações com sua 

comunidade de pares” (SOUZA; LEÃO; PINTO, 2013, p. 230). Apesar disso, em 2014, Alice 

encerrou sua conta no Facebook a pedido do namorado. Mesmo sendo, segundo suas palavras, 

“viciadaça” na rede, acredita que a decisão contribuiu para evitar conflitos, uma vez que seu 

namorado é ciumento: “Tipo, saiu o Facebook e meu namorado entrou no lugar. Ele ocupa o 

espaço que ficou vazio do Facebook. É melhor, eu acho”. 

Além de Alice, somente Paulo e Lara estão namorado atualmente. Paulo namora, 

conforme mencionado anteriormente, uma colega de turma desde o Ensino Fundamental, mas 

disse que não fazem planos para o futuro. Os namoros de Alice e Lara possuem características 

em comum: as duas relacionam-se com rapazes mais velhos, que não são de Lavras Novas, 

que trabalham nas mineradoras da região e que já fazem planos de se casarem com elas. 

Apesar disso, Lara contou que não deseja se casar e ter filhos. Alice comentou que “em um 

futuro não tão distante” é possível que se case com o rapaz. Esses namoros parecem ter 

limitado a vida social das jovens, porque as duas só têm saído para se divertirem na 

companhia dos namorados. Quando eles não podem ir a Lavras Novas para encontrá-las, 

Alice e Lara ficam em casa. 

Uma vez que proporciona autonomia parcial diante de suas vidas, o trabalho parece ser 

um elemento de centralidade na vida destes jovens. Cinco dos oito entrevistados já trabalham 

em Lavras Novas: Paulo atua como recepcionista, Laís e Poliana como garçonetes, Maria e 

Alice como auxiliares de cozinha. Poliana, além disso, trabalha como babá em Ouro Preto nos 

dias de semana. Conforme verificado, muitos deles começaram a trabalhar ainda na 

adolescência através de “bicos”, como foi o caso de Maria. Essa inserção precária e informal 

pode provocar, segundo Frigotto (2004), um processo de “adultização” precoce e, novamente, 

Maria pode ser considerada um exemplo disso, uma vez que começou a trabalhar com 13 anos 

porque acreditava, de acordo com suas palavras, que já devia “aprender a andar com as 

próprias pernas”.  

À exceção de Paulo, a informalidade profissional está perdurando durante toda a 

juventude. A esse respeito, alguns autores chamaram a atenção para a importância da escola 

como uma das promotoras da inserção juvenil no universo profissional e na vida adulta. A 

escola deveria buscar construir processos de aprendizagem e mecanismos de participação, 

promover cidadania e preparar seus alunos para o ingresso no mercado de trabalho 
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(CAMARANO, 2004; CHARLOT, 2009; DAYRELL; GOMES; LEÃO, 2010). 

Considerando-se que os jovens entrevistados já trabalham, quase todos informalmente e em 

áreas que não se relacionam com os conteúdos curriculares estudados no Ensino Médio, 

parece que, pelo menos nesse caso, tal intento não tem sido devidamente atingido. 

De acordo com Dayrell (2012), uma parcela significativa dos jovens só é capaz de 

vivenciar sua condição juvenil devido ao trabalho, responsável por garantir os recursos para o 

consumo, o lazer e o namoro, além da ampliação da rede de relações: “Enquanto experiência 

individual, o trabalho aparece numa dupla dimensão: uma relação de maior autonomia com a 

família e, ao mesmo tempo, a possibilidade de vivenciar a própria condição juvenil” (p. 313). 

A pesquisa aponta para esta constatação, uma vez que os seus entrevistados que já exercem 

algum tipo de atividade profissional comentaram que decidiram começar a trabalhar para 

terem o próprio dinheiro. No momento da entrevista, por exemplo, Poliana estava usando o 

salário para pagar sua formatura e Alice ia gastar parte de sua remuneração com as 

mensalidades das aulas de dança do ventre.   

Assim como o ingresso, a conclusão do Ensino Médio também tem sido um momento 

delicado e complexo para os jovens de Lavras Novas. Isso tem acontecido, entre outros 

fatores, pela necessidade de definirem como empregarão seu tempo após a finalização dos 

estudos. Nessa direção, a pesquisa de Coutrim e Cunha (2011) revela que a rede de 

socialização formada pela família, pelos professores, pelos namorados e pelos amigos têm 

grande influência na decisão sobre continuar os estudos, ingressar no Ensino Superior ou 

fazer uma escolha profissional. No caso dos estudantes de Lavras Novas, os projetos de futuro 

relacionados a cursar uma faculdade têm sido inspirados até mesmo por tios e primos, como 

aconteceu com Poliana que se interessou por estudar Letras a partir do contato com uma 

prima matriculada nessa graduação.  

Mesmo após a conclusão do Ensino Médio, a inserção dos jovens de camadas 

populares no mercado de trabalho é incerta, uma vez que muitos não passaram por nenhum 

tipo de capacitação técnica, além de disputarem as vagas oferecidas com profissionais com 

mais experiência de trabalho (CARRANO, 2008; COSTA; KOSLINSKI, 2006; KUENZER, 

2000). No caso dos jovens da pesquisa, ao trabalharem como recepcionistas, garçonetes ou 

auxiliares de cozinha, muitos já estão ocupando vagas de trabalho informais e precárias, que 

não lhes permitirão iniciar ou mesmo progredir em uma carreira profissional.  

Nesse sentido, a busca por educação tem se assumido como uma procura ligada à 

inserção profissional, apesar do sistema educativo não ser capaz de garantir a realização das 

aspirações de considerável parte dos jovens, especialmente aqueles das camadas populares 
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(DIOGO, 2010; PAIS, 2012; NASCIMENTO, 2013). Com a ampliação das oportunidades de 

acesso ao Ensino Superior, os jovens, incluindo os sujeitos desta pesquisa, têm desejado dar 

continuidade aos estudos visando ao aprendizado de uma profissão, não reconhecendo o 

provável peso das limitações impostas por uma formação escolar às vezes precária. Dessa 

maneira, Paulo deseja cursar Engenharia Metalúrgica e Laís pensa em fazer Medicina. Poliana 

pretende estudar Letras, Jornalismo ou algum curso técnico no IFMG. Lara e Maria planejam 

fazer faculdade de Fisioterapia. As escolhas de Alice são bastante curiosas, porque a jovem 

disse que quer fazer cinco cursos de graduação: Gastronomia, Geologia, Odontologia, 

Nutrição e Artes Cênicas. Igor pretende graduar-se na área de Bioengenharia Metalúrgica na 

França. Somente Joaquim ainda não sabe o que deseja estudar após a conclusão do Ensino 

Médio.  

O final do Ensino Médio é uma incógnita para todos os jovens, incluindo os 

participantes desta pesquisa. Com a conclusão do Ensino Médio, não parece haver garantias 

de continuidade dos estudos para os jovens entrevistados. Para muitos deles, esse momento 

provavelmente se configurará como a última etapa de suas vidas na qual serão estudantes. 

Tampouco há segurança sobre a possibilidade de seguirem uma profissão. Muitos 

provavelmente continuarão trabalhando informalmente no distrito, aos finais de semana. Uns 

já sabem que desejam permanecer em Lavras Novas, outros só decidirão o que fazer após os 

resultados dos próximos exames seletivos. Alguns, como Igor e Alice, resguardadas as 

realidades vividas, planejam viver uma temporada fora do país, estudando no exterior. 

Nesta pesquisa, as narrativas dos jovens entrevistados foram marcadas por dois 

momentos distintos. Até a conclusão do Ensino Fundamental em Lavras Novas, estudaram em 

uma escola pequena, com poucos alunos por turma e contando com professores colaborativos 

e disponíveis. Conviviam diariamente com os colegas de escola, com quem mantinham 

relações de amizade intensa, e transitavam livremente pelo distrito. O contato com suas 

famílias era frequente e próximo. Viviam em um lugar no qual “todo mundo conhece todo 

mundo” e, por isso, sentiam-se seguros e acolhidos. 

Após a conclusão desta etapa dos estudos na Escola Municipal de Lavras Novas, os 

jovens passaram a estudar em escolas da sede do município, em Ouro Preto. Não foi possível 

perceber completamente o grau de influência de tais mudanças em seus cotidianos, mas não se 

pode negar que houve interferência no desempenho escolar. Algumas trajetórias escolares 

enfrentaram crises provenientes de reprovações, de desistências e de mudanças de escola. 

Muitos jovens sentem que não têm investido como deveriam em sua vivência escolar, porque 

têm estudado menos e prestado pouca atenção às aulas. A falta de sentido para o Ensino 
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Médio no presente foi agravada pelo convívio com colegas violentos e usuários de drogas no 

interior das instituições escolares.  

Certamente, esses jovens amadureceram com a transição para o Ensino Médio, mas o 

saudosismo manifestado, associado à infância no distrito, à escola de Lavras Novas, aos 

professores, aos colegas e amigos da época em que ainda cursavam o Ensino Fundamental, 

mostra a dificuldade desse processo. O interesse pelo novo, pela maior liberdade e a 

sociabilidade intensa parecem ter se tornado menos atraentes em função da exigência e do 

esforço para adaptarem-se a essa nova etapa. A impessoalidade das relações, a reorganização 

da rotina e o cansaço foram pontos negativos que, para muitos, não superaram os atrativos da 

novidade, da descoberta e da urgência de viver. 

Apesar das dificuldades de adaptação decorrentes da transição para o Ensino Médio 

em escolas fora do distrito, esses jovens não desistiram dos estudos. Eles têm projetos de 

futuro e reconhecem que, para que se concretizem, continuar a estudar é fundamental. Para 

minimizar o impacto das mudanças e auxiliá-los nesse processo, o trabalho, as novas formas 

de se relacionar com a família, com os amigos e consigo mesmo têm sido fundamentais. 

Ainda que seja possível perceber aspectos comuns em suas experiências, é importante 

ressaltar, por fim, que, após o ingresso no Ensino Médio, estes sujeitos assumiram formas 

singulares de viver sua condição juvenil. O discurso similar observado nas narrativas acerca 

do Ensino Fundamental deixou de existir após o Ensino Médio. De maneira geral, todos 

alteraram seu desempenho escolar, seus laços de sociabilidade e seu comportamento. Em suas 

delicadas travessias, cheias de novidades e de sofrimento, transformaram sua forma de ver e 

de agir diante do mundo.  

  



166 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: AS DELICADAS TRAVESSIAS DA JUVENTUDE DE 

LAVRAS NOVAS 

 

 

Os jovens são sujeitos de múltiplas trajetórias e constituem uma importante parcela da 

sociedade, portanto é fundamental deixar de percebê-los como se pertencessem a uma cultura 

única e isolada. A juventude é um período de inserção social e de experimentações e é nessa 

fase da vida que o indivíduo capacita-se para desenvolver-se enquanto adulto e cidadão. 

Nessa etapa da vida de muitas pessoas, as alterações comportamentais e os processos de 

rupturas podem ser compreendidos como uma expressão da busca de soberania juvenil diante 

da manifestação de uma autenticidade e diversidade próprias em relação às suas famílias e às 

comunidades nas quais estão inseridos. Por isso, é primordial que suas necessidades e práticas 

sejam mais conhecidas por meio da reflexão sobre a cultura juvenil conjugada a temas como 

escola, família, lazer, mídia e socialização (COUTRIM; CUNHA, 2011; DAYRELL; 

GOMES, s/d; SPOSITO; CARRANO, 2003).  

Coincidindo muitas vezes com o início dessa fase da vida, o ingresso no Ensino Médio 

é um evento importante para muitos jovens. Na atualidade, o Ensino Médio tem trabalhado 

com realidades juvenis que se diferenciam por suas condições de existência e perspectivas de 

futuro desiguais. Os jovens das camadas populares enfrentam uma série de dificuldades de 

acesso e permanência na escola durante este período, além de, geralmente, ingressarem 

apresentando acentuada distorção idade/ano. De acordo com Kuenzer (2000), essa etapa da 

formação escolar deveria garantir, para os jovens, duas necessidades distintas, mas que não se 

verificam, inclusive entre os sujeitos desta pesquisa: acesso ao mercado de trabalho e 

continuidade dos estudos. 

Embora o nível de escolaridade entre os jovens brasileiros esteja aumentando nos 

últimos anos, o Ensino Médio está enfrentando uma crise evidenciada pela falta de correlação 

entre seus princípios e objetivos. Indaga-se, dessa forma, a respeito da contribuição dessa 

etapa para a vida e para a constituição dos projetos de futuro dos jovens (COUTRIM; 

CUNHA, 2011; SPOSITO, 2003). 

No Brasil, ainda são escassos os estudos dedicados a compreender como os jovens 

vivem e elaboram suas experiências de vida em contextos de disparidades culturais e sociais 

(DAYRELL; CARRANO, s/d; SPOSITO, 2009). Os jovens do interior do país vivem sua 

condição juvenil de forma específica se comparados àqueles inseridos nos centros urbanos ou 

em ambientes rurais, por isso, é importante que sejam compreendidos no contexto de sua 
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própria realidade. Esta pesquisa de mestrado vem trazer uma contribuição para o debate sobre 

as juventudes em comunidades interioranas através da análise de um grupo de jovens de um 

pequeno distrito que, após a conclusão do Ensino Fundamental na escola local, ingressou no 

Ensino Médio na sede do município, em Ouro Preto. 

 Assim, a partir de questionamentos sobre as juventudes e os processos de transição 

para a vida adulta, esta investigação surgiu de uma pergunta central que, ao longo do trajeto, 

foi desvelando sua complexidade: como os jovens do distrito de Lavras Novas, admitidos em 

escolas da sede, em Ouro Preto, perceberam seus processos de transição para o Ensino Médio 

em um espaço prioritariamente urbano e diversificado cultural e socialmente? 

Esta pesquisa seguiu a abordagem qualitativa e privilegiou metodologicamente a 

realização de entrevistas reflexivas com oito rapazes e moças de Lavras Novas: Paulo, Laís, 

Poliana, Lara, Maria, Alice, Igor e Joaquim. O material produzido a partir dessa interlocução 

foi analisado por meio da elaboração de perfis de configuração criados com base nos estudos 

de Lahire (1997). Nesses perfis, as informações obtidas sobre cada jovem foram organizadas 

individualmente, através das seguintes categorias de análise: trajetória escolar, sociabilidade 

entre pares, sociabilidade com professores e constituição do sujeito. A adoção dessas 

categorias motivou a proposição de quatro objetivos específicos para a pesquisa: analisar 

como estes sujeitos perceberam as variações em sua trajetória escolar, durante o período de 

transição para o Ensino Médio; compreender como alteraram seus processos de sociabilidade 

entre pares, dentro e fora da escola, após o ingresso no Ensino Médio; analisar como se 

relacionaram com os professores do Ensino Médio nessa fase de transição; e investigar como 

as influências socioculturais adquiridas a partir do contato com novos sujeitos e espaços em 

Ouro Preto foram incorporadas aos seus comportamentos. 

A partir do trabalho de campo, constatou-se que os entrevistados passaram por duas 

transições nesse momento: uma realizada para cursar o Ensino Médio e aquela feita para 

estudar fora da localidade onde vivem ou viveram. Para cursar o Ensino Médio os 

participantes da pesquisa deslocam-se para Ouro Preto, que é distante cerca de 20 quilômetros 

do distrito, que leva aproximadamente uma hora para ser percorrido. Na sede do município, 

dividem-se entre três instituições públicas: Escola Estadual de Ouro Preto (Polivalente), 

Escola Estadual Dom Pedro II (Dom Pedro) ou Instituto Federal Minas Gerais – Campus 

Ouro Preto (IFMG). Trata-se de um momento delicado de transição no qual estes sujeitos 

modificam suas rotinas, sua dinâmica de estudos, seu desempenho escolar, seus laços de 

sociabilidade, suas relações familiares, se apropriam de novas culturas e espaços e, 

consequentemente, alteram a forma como vivem sua juventude.  
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Com a transição para o Ensino Médio, exige-se que estes jovens saibam se situar em 

um novo espaço, lidar com estímulos e realidades até então desconhecidos, fazer novas 

amizades e se relacionar de forma diferente com seus pares e seus professores. Para os jovens 

entrevistados, cursar o Ensino Médio fora de Lavras Novas corresponde, ainda, à 

oportunidade de viverem parte de sua juventude afastados dos olhares das famílias e da 

comunidade, podendo agir de forma mais livre. Por outro lado, seus relatos sobre essas 

delicadas travessias entre Lavras Novas e Ouro Preto encontram-se repletos de menções sobre 

medo, sofrimento e transformações nem sempre positivas e que refletem o desgaste 

provocado em suas vidas durante todo esse processo. 

Ainda que poucos alunos do distrito não deem continuidade aos estudos depois da 

conclusão do Ensino Fundamental e outros o abandonem após o ingresso no Ensino Médio, a 

maioria dos jovens de Lavras Novas continua estudando. Sem compreenderem o sentido 

daquilo que têm aprendido na escola, a transição para o Ensino Médio representa um 

momento crítico para esses jovens que, limitados pelo seu local de origem, muitas vezes têm 

dificuldades para articular seus projetos de futuro. Apesar disso, já fazem muitos planos – 

casar, fazer curso de dança do ventre, cursar faculdade, viajar e etc. – que nem sempre 

incluem a localidade de origem. Ainda não é possível saber se essas metas serão alcançadas e, 

para muitos, o final dessa etapa de estudos poderá representar o retorno definitivo a Lavras 

Novas e a manutenção de seus trabalhos informais aos finais de semana. Estas transições 

merecem, portanto, maior atenção por parte das famílias, das escolas e dos gestores públicos. 

Mesmo reconhecendo-se que, nesta pesquisa não foi possível compreender a 

totalidade do fenômeno, a convivência com estes jovens durante o trabalho de campo e a 

análise dos dados gerados a partir das catorze entrevistas realizadas trouxeram importantes 

aprendizados. Espera-se que esta pesquisa contribua para os estudos sobre juventude por meio 

da consideração de que a transição para o Ensino Médio, especialmente para jovens do 

interior brasileiro, é um momento complexo, no qual se amplia a rede de sociabilidade e 

surgem desafios e problemas.  

Novos estudos são necessários a respeito da constituição da condição juvenil e da 

transição para o Ensino Médio em locais pouco privilegiados pelas pesquisas em Educação no 

Brasil, como as regiões do interior do país, espaços pouco populosos e/ou que pressupõem 

deslocamento geográfico para a continuação da escolarização básica. Esta primeira 

contribuição poderá ser seguida por novas pesquisas que privilegiem, por exemplo, as falas 

dos pais e dos professores, as relações de gênero ou étnico-raciais ou, ainda, a forma como os 
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jovens constroem seus projetos de futuro através de uma pesquisa longitudinal que 

acompanhe seus primeiros anos após a conclusão do Ensino Médio. 
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APÊNDICE I – LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO 

 

Figura 1: Escola Municipal de Lavras Novas (fachada principal) 

 
Fonte: Autora (2015) 

 
Figura 2: Escola Municipal de Lavras Novas (fachada principal) 

 
Fonte: Autora (2015) 
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Figura 3: Entorno da Escola Municipal de Lavras Novas 

 
Fonte: Autora (2015) 

 
Figura 4: Entorno da Escola Municipal de Lavras Novas 

 
Fonte: Autora (2015) 
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Figura 5: Escola Estadual de Ouro Preto (muro externo) 

 
Fonte: Autora (2015) 

 
Figura 6: Escola Estadual de Ouro Preto (fachada principal) 

 
Fonte: Autora (2015) 
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Figura 7: Entorno da Escola Estadual de Ouro Preto 

 
Fonte: Autora (2015) 

 
Figura 8: Entorno da Escola Estadual de Ouro Preto 

 
Fonte: Autora (2015) 
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Figura 9: Escola Estadual Dom Pedro II (fachada principal) 

 
Fonte: Autora (2015) 

 
Figura 10: Entorno da Escola Estadual Dom Pedro II 

 
Fonte: Autora (2015) 

 
 
 
 



182 

 

Figura 11: Instituto Federal Minas Gerais – Campus Ouro Preto (parte dos pavilhões) 

 
Fonte: Autora (2015) 

 
Figura 12: Instituto Federal Minas Gerais – Campus Ouro Preto (Biblioteca) 

 
Fonte: Autora (2015) 
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Figura 13: Entorno do Instituto Federal Minas Gerais – Campus Ouro Preto 

 
Fonte: Autora (2015) 

 

Figura 14: Entorno do Instituto Federal Minas Gerais – Campus Ouro Preto 

 
Fonte: Autora (2015) 
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APÊNDICE II – ROTEIRO DAS ENTREVISTAS 

 

 

1. Primeiro encontro 

 

1.1 Informações iniciais 

 

1. Qual é o seu nome completo? 

2. Quando e onde você nasceu? 

3. Onde você mora? Você poderia descrever este lugar? Você acha que ele é mais urbano ou 

rural? 

4. Com quem você mora? Sua casa é própria ou alugada? 

5. Você tem irmãos? Eles estudam? Onde? Eles já trabalham? Onde? 

6. Até quando sua mãe estudou? Qual é a profissão dela? Ela trabalha com o quê? 

7. E seu pai, até quando estudou? Qual é a profissão dele? Ele trabalha com o quê? 

 

1.2 Ensino Fundamental em Lavras Novas 

 

1.2.1 Trajetória escolar 

1. Até o 9º ano, em qual escola você estudava? Como era essa escola? (Espaço físico, infra-

estrutura, qualidade do ensino.) 

2. Do que você gostava nessa escola? O que não gostava? 

3. Que matéria você mais gostava? E a que menos gostava? 

4. Você se considerava um bom aluno/uma boa aluna? Por quê?  

5. Você tirava boas notas? Você tirava notas vermelhas? Já ficou de recuperação? 

6. Você teve alguma reprovação nesse período? Em qual ano? Por que você acha que isso 

aconteceu? 

7. Como era seu comportamento nesta escola? 

 

1.2.2 Sociabilidade entre pares 

1. Entre o 6º e o 9º anos, sua turma tinha quantos alunos?  

2. Como era sua relação com seus colegas de turma? 

3. Você se relacionava com outros alunos da escola? Em quais momentos? 

4. O que vocês faziam na escola? E durante o recreio? 
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5. Vocês também se encontravam fora do horário de aula? Para fazer o quê? 

6. Além dos seus colegas de escola, você tinha outros amigos em Lavras Novas? O que 

faziam juntos? 

7. Você tinha um grupo de amigos mais próximo? Como era este grupo? Do que você mais 

gostava neles? Você tinha costume de sair com eles? 

8. O que você e seus amigos faziam aos finais de semana? 

 

1.2.3 Sociabilidade com professores 

1. Como era a sua relação com os professores de Lavras Novas? Você gostava deles? 

2. Vocês conversavam? Sobre quais assuntos? Conversavam sobre assuntos além dos 

conteúdos das aulas? 

3. Fora da escola, vocês também se encontravam no distrito? Onde? Nesses outros espaços, 

como era a relação de vocês? 

 

1.2.4 Constituição do sujeito 

1. Nesse período, como você costumava se vestir? 

2. Nesta época, você acessava a internet? O que você via ou pesquisava? Com qual 

frequência? De onde? 

3. Você acessava o Facebook? O que você publicava, curtia ou compartilhava? Você tinha 

amigos que conhecia apenas virtualmente? Com qual frequência você acessava? 

4. Nessa época, você ficava ou namorava alguém? De onde ele/ela era? Como era esse 

relacionamento? O que vocês costumavam fazer juntos? 

5. Antes do Ensino Médio, com qual frequência você vinha a Ouro Preto? Para quê? Com 

quem? 

6. Existe algo sobre esse momento da sua vida que não foi perguntado e que você gostaria de 

deixar registrado? 

 

  



186 

 

2. Segundo encontro 

 

2.1 Ensino Médio em Ouro Preto 

 

2.1.1 Trajetória escolar 

1. Após a conclusão do Ensino Fundamental, onde você passou a estudar?  

2. Por que você escolheu estudar nesta escola? Como era ela? (Espaço físico, infra-estrutura, 

qualidade do ensino.) 

3. Onde fica essa escola? Quais as principais semelhanças deste lugar com relação ao distrito 

onde você mora? E as diferenças? 

4. Quem teve maior influência na sua decisão sobre onde estudar o Ensino Médio? (Família, 

irmãos, algum professor, amigos, você mesmo.) 

5. Atualmente, você está cursando qual ano do Ensino Médio? 

6. No Ensino Médio, você sempre estudou nesta escola ou mudou em algum momento? Por 

qual motivo? 

7. Do que você gosta nessa escola? O que não gosta? 

8. O que você faz lá? 

9. Como foram os seus primeiros dias de aula em Ouro Preto? Como você se sentiu durante 

essa mudança?  

10. Como passou a ser o seu dia-a-dia após o ingresso no Ensino Médio? Ficou diferente de 

Lavras Novas? 

11. Que matéria você mais gosta atualmente? E a que menos gosta? 

12. Atualmente, você se considera um bom aluno/uma boa aluna? Por quê?  

13. Você tira boas notas? Você tira notas vermelhas? Já ficou de recuperação? 

14. Você teve alguma reprovação durante o Ensino Médio? Em qual ano? Por que você acha 

que isso aconteceu? 

15. Como passou a ser seu comportamento nesta escola? 

16. Você encontrou algum tipo de dificuldade quando chegou ao Ensino Médio?  

17. Hoje, você se acha um aluno melhor do que na época em que estudava em Lavras Novas? 

Por quê? 

18. Você percebeu se sua família o preparou para essa mudança escolar? Como?  

19. Sua relação familiar sofreu algum tipo de crise ou transformação neste período? 

20. Se existisse Ensino Médio em Lavras Novas, você teria escolhido vir estudar em Ouro 

Preto? Por quê? 
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2.1.2 Sociabilidade entre pares 

1. Alguns dos seus colegas do Ensino Fundamental continuaram estudando com você?  

2. Vocês continuam sendo tão amigos quanto antes? 

3. Você sente falta daqueles que não estudam mais com você? 

4. Quantos alunos estudam na sua turma atual?  

5. Como você tem se relacionado com seus novos colegas de classe? É diferente de Lavras 

Novas? 

6. No início do Ensino Médio, quem foram seus primeiros amigos?  

7. Você se relaciona com outros alunos da escola? Em quais momentos? 

8. O que vocês fazem na escola? E durante o recreio? 

9. Você percebe se o contato com esses novos amigos ou colegas melhorou ou piorou sua 

vida escolar? 

10. Além dos colegas da escola, você fez novos amigos ou colegas em Ouro Preto? Onde? O 

que vocês fazem juntos?  

11. No distrito, você ainda mantém as mesmas amizades da época do Ensino Fundamental? 

Atualmente, o que vocês fazem juntos? Vocês se encontram durante a semana? E aos finais de 

semana? 

 

2.1.3 Sociabilidade com os professores 

1. Como é sua relação com os professores do Ensino Médio? Você gosta deles? 

2. É diferente da relação que você tinha com os professores de Lavras Novas? Por quê? 

3. Você gostou dessa mudança? 

4. Vocês conversam? Sobre quais assuntos? Conversam sobre assuntos além dos conteúdos 

das aulas? 

5. Fora da escola, vocês se encontram em algum lugar? Onde? Nesses outros espaços, como é 

a relação de vocês? 

 

2.1.4 Constituição do sujeito 

1. Em Ouro Preto, além da escola, você passou a frequentar outros lugares? Quais? 

2. O que mudou em sua vida com relação ao período no qual você ainda estudava em Lavras 

Novas? E o que continuou igual? 

3. Após o ingresso no Ensino Médio, você percebeu algum tipo de alteração no seu 

comportamento? Qual? Por que você acha que essa transformação aconteceu? 
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4. Nesse momento, você alterou a sua forma de se vestir? Como? Fez alguma tatuagem ou 

colocou piercing? Por quê? 

5. Hoje em dia, você se acha mais bonito/bonita do que antes? Você gosta mais de si mesmo? 

6. Durante o Ensino Médio, você passou a usar a internet de forma diferente? Com qual 

frequência você acessa? O que você vê ou pesquisa? De onde? 

7. Você continua acessando o Facebook? Com qual frequência? Atualmente, o que você 

publica, curte ou compartilha? Você tem amigos que conhece apenas virtualmente? 

8. Atualmente, quais são as suas preferências culturais? Que tipo de música você tem 

escutado? A que tipo de filmes tem assistido? 

9. Você vai a festas? Onde? Com quem? 

10. Atualmente, você fica ou namora alguém? De onde ele/ela é? Como é o seu 

relacionamento? O que vocês costumam fazer juntos? No caso de ter namorado/namorada: 

vocês fazem planos para o futuro? 

11. Você já exerce alguma atividade profissional? Onde está trabalhando? Em qual horário? 

Por que você decidiu começar a trabalhar? Quando? 

12. Quais planos você tem feito para o seu futuro? O que pretende fazer após o fim do Ensino 

Médio? 

13. Ao final do Ensino Médio, você pretende continuar vivendo em Lavras Novas ou planeja 

se mudar? 

14. Existe algo sobre sua juventude que não foi perguntado e que você gostaria de deixar 

registrado? 
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APÊNDICE III – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Jovens menores de 18 anos 

 

Seu filho/sua filha está sendo convidado/convidada a participar da pesquisa de mestrado intitulada 

Juventude e transição para o Ensino Médio: um estudo de caso sobre o interior de Minas Gerais 

desenvolvida por Elodia Honse Lebourg no Departamento de Educação da Universidade Federal de 

Ouro Preto. Todo trabalho será desenvolvido com rigor e ética, observando-se o anonimato dos 

entrevistados/das entrevistadas na divulgação nos depoimentos inseridos.  

A realização da entrevista pela pesquisadora durará cerca de 1 hora (em dois momentos diferentes) 

e o jovem/a jovem pode se recusar a responder questões, caso existam, que lhes tragam algum tipo de 

constrangimento ou mesmo desistir de participar a qualquer momento. 

Essa pesquisa está sendo realizada com jovens de Lavras Novas e seu objetivo principal é 

compreender como percebem o processo de transição para o Ensino Médio em Ouro Preto, um espaço 

prioritariamente urbano e diversificado. Para desenvolvê-la, além da pesquisa bibliográfica, serão 

realizadas entrevistas com jovens do distrito que estudam em escolas de Ouro Preto (Escola Estadual 

de Ouro Preto, Escola Estadual Dom Pedro II e Instituto Federal Minas Gerais – Campus Ouro Preto).  

Além da possibilidade de reflexão sobre o tema discutido, por parte dos entrevistados, os 

resultados da pesquisa servirão para contribuir com os estudos sobre as juventudes, sobretudo aquelas 

que residem no interior do país e sobre as quais existem poucos estudos. A pesquisa será divulgada 

através do relatório final, de artigos em revistas científicas e congressos na área de Educação. 

Estamos à disposição para maiores esclarecimentos antes e durante o curso da pesquisa. 

 

Elodia Honse Lebourg 

Mestranda, autora da pesquisa 

(31) 9822 1407 

ehlebourg@yahoo.com.br 

___________________________________ 

Elodia Honse Lebourg 

 

Profa. Dra. Rosa Maria da Exaltação Coutrim 

Orientadora da pesquisa | ICHS/UFOP 

(31) 3557 9410   

rosacoutrim@ichs.ufop.br 

______________________________________ 

Rosa Maria da Exaltação Coutrim 

 

Declaro que fui suficientemente esclarecido/esclarecida a respeito dos objetivos da pesquisa e da 

utilização dos dados e autorizo meu filho/minha filha ______________________________________ 

a participar da pesquisa.  

_______________________________________________________________ 

Responsável, local e data 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
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Jovens maiores de 18 anos 

 

Você está sendo convidado/convidada a participar da pesquisa de mestrado intitulada Juventude e 

transição para o Ensino Médio: um estudo de caso sobre o interior de Minas Gerais desenvolvida 

por Elodia Honse Lebourg no Departamento de Educação da Universidade Federal de Ouro Preto. 

Todo trabalho será desenvolvido com rigor e ética, observando-se o anonimato dos entrevistados/das 

entrevistadas na divulgação nos depoimentos inseridos.  

A realização da entrevista pela pesquisadora durará cerca de 1 hora (em dois momentos diferentes) 

e você pode se recusar a responder questões, caso existam, que lhes tragam algum tipo de 

constrangimento ou mesmo desistir de participar a qualquer momento. 

Essa pesquisa está sendo realizada com jovens de Lavras Novas e seu objetivo principal é 

compreender como percebem o processo de transição para o Ensino Médio em Ouro Preto, um espaço 

prioritariamente urbano e diversificado. Para desenvolvê-la, além da pesquisa bibliográfica, serão 

realizadas entrevistas com jovens do distrito que estudam em escolas de Ouro Preto (Escola Estadual 

de Ouro Preto, Escola Estadual Dom Pedro II e Instituto Federal Minas Gerais – Campus Ouro Preto).  

Além da possibilidade de reflexão sobre o tema discutido, por parte dos entrevistados, os 

resultados da pesquisa servirão para contribuir com os estudos sobre as juventudes, sobretudo aquelas 

que residem no interior do país e sobre as quais existem poucos estudos. A pesquisa será divulgada 

através do relatório final, de artigos em revistas científicas e congressos na área de Educação. 

Estamos à disposição para maiores esclarecimentos antes e durante o curso da pesquisa. 

 

Elodia Honse Lebourg 

Mestranda, autora da pesquisa 

(31) 9822 1407 

ehlebourg@yahoo.com.br 

___________________________________ 

Elodia Honse Lebourg 

 

Profa. Dra. Rosa Maria da Exaltação Coutrim  

Orientadora da pesquisa | ICHS/UFOP 

(31) 3557 9410   

rosacoutrim@ichs.ufop.br 

______________________________________ 

Rosa Maria da Exaltação Coutrim 

 

Declaro que fui suficientemente esclarecido/esclarecida a respeito dos objetivos da pesquisa e da 

utilização dos dados e autorizo ser entrevistado/entrevistada. 

 

  

_______________________________________________________________ 

Entrevistado/Entrevistada, local e data 


