
 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE - UFRN 

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES – CCHLA 

DEPARTAMENTO DE ANTROPOLOGIA - DAN 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANTROPOLOGIA SOCIAL – 

PPGAS 

 

 

 

 

 

 

TRAJETÓRIAS TECIDAS ENTRE AS LUZES DA CIDADE E AS VEREDAS 

DO SERTÃO: JOVENS MULHERES RURAIS, ENSINO SUPERIOR E 

PROJETOS DE VIDA. 

José Ricardo Marques Braga 

 

 

 

 

Natal/RN 

Fevereiro/2018 

 



 

JOSÉ RICARDO MARQUES BRAGA 

 

 

 

 

 

 

TRAJETÓRIAS TECIDAS ENTRE AS LUZES DA CIDADE E AS VEREDAS 

DO SERTÃO: JOVENS MULHERES RURAIS, ENSINO SUPERIOR E 

PROJETOS DE VIDA. 

 

 

 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-

Graduação em Antropologia Social do Centro de 

Ciências Humanas, Letras e Artes da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(UFRN), como requisito para obtenção do título 

de Mestre em Antropologia Social, sob a 

orientação da Profa. Dra. Elisete Schwade. 

 

 

 

 

 

NATAL – RN 

2018 



 

 

 

 

 

 Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN  

Sistema de Bibliotecas - SISBI 

Catalogação de Publicação na Fonte. UFRN - Biblioteca do Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes - CCHLA 

 

  Braga, José Ricardo Marques.  

   Trajetórias tecidas entre as luzes da cidade e as veredas do 

sertão: jovens mulheres rurais, ensino superior e projetos de 

vida / José Ricardo Marques Braga. - 2018.  

   227f.: il.  

 

   Dissertação (mestrado) - Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte. Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes. Programa de 

Pós-graduação em Antropologia Social. Natal, RN, 2018.  

   Orientadora: Prof.ª Dr.ª Elisete Schwade.  

 

 

   1. Projetos de Vida. 2. Jovens Mulheres Rurais. 3. Ensino 

Superior. I. Schwade, Elisete. II. Título.  

 

RN/UF/BS-CCHLA                                  CDU 392-055.2 

 

 

 

  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JOSÉ RICARDO MARQUES BRAGA 

TRAJETÓRIAS TECIDAS ENTRE AS LUZES DA CIDADE E AS VEREDAS 

DO SERTÃO: JOVENS MULHERES RURAIS, ENSINO SUPERIOR E 

PROJETOS DE VIDA. 

 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

 

          

Profa. Dra. Elisete Schwade – PPGAS/UFRN 

Orientadora 

 

          

Prof. Dr. José Glebson Vieira – PPGAS/UFRN 

Examinador Interno 

 

          

Profa. Dra. Ângela Mercedes Facundo Navia – PPGAS/UFRN 

Examinador Interno 

 

          

Prof. Dr. Russell Parry Scott – PPGA/UFPE 

Examinador Externo 

 

          

Profa. Dra. Francisca de Souza Miller – PPGAS/UFRN 

Suplente 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico esta dissertação ao Partido dos Trabalhadores, 

em especial, a Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma 

Rousseff, que permitiram à juventude nordestina, 

objeto deste estudo, a coragem de sonhar e o direito de 

realizar.  

 

 

 

 



 

AGRADECIMENTOS 

A atividade na qual estive imerso durante o último ano – a escrita – caracteriza-se por 

ser solitária e angustiante. Faz-se necessário, assim, reconhecer a não pouca ajuda de 

pessoas que estiveram ao meu lado quando precisei para revitalizar as forças e as 

esperanças. Agradecer a Deus pelas pessoas que colocou nos meus caminhos e que 

foram tão importantes no decurso do mestrado. Considero ainda que, os tempos 

temerosos em que vivemos atualmente, tornou meu trabalho ainda mais árduo, mas a 

arte e as pequenas alegrias do cotidiano não me deixaram fraquejar.  

Agradeço aos meus pais, Fátima e Eduardo, com quem sempre pude contar como lugar 

de fortaleza e coragem. Meu refúgio para onde sempre posso voltar dos caminhos da 

vida. Sem eles, eu nada seria. Obrigado por me proporcionar chegar onde cheguei e, 

prometo que por vocês, para mais longe eu ainda caminharei! 

Agradeço ao Partido dos Trabalhadores, nas pessoas de Luiz Inácio Lula da Silva e 

Dilma Rousseff, que durante anos fizeram brotar sonhos no coração da juventude 

brasileira. Esse trabalho é fruto do muito que fizeram por esse país! Certamente, sou 

fruto de uma geração que teve coragem de ousar a desenhar caminhos poucos prováveis. 

Obrigado, Lula e Dilma por transformarem o Brasil num lugar melhor. Gratidão eterna 

na certeza de que voltaremos ao lugar de onde fomos depostos de forma suja e 

sorrateira. 

Gratidão à Elisete Schwade, orientadora deste trabalho, que sempre confiou no meu 

trabalho e em minha pesquisa. Seu apoio e confiança foram fundamentais para a 

realização desse empreendimento. Espero que possamos estabelecer novas parcerias 

futuras. 

Aos colegas de turma do mestrado, em especial, Thiago de Castro, Izabelle Aline e 

Wanderley Pereira. Os momentos que passamos juntos em Natal foram inesquecíveis e 

levarei vocês no coração para sempre. Gratidão pela amizade incondicional de vocês, 

pelas risadas, fofocas e brindes! Vocês foram forças em momentos de fraqueza! 

Agradeço aos amigos/irmãos que fiz em Natal, que tornaram meus dias leves e minhas 

noites divertidas e cheias de cores. Carol Kyze, obrigado pelos cafés, pelas cervejas, 



pelas conversas, caronas. E eu te desculpo todos os convites feitos e não aceitos. 

Levarei você sempre no coração! Nilsinho Azevedo, meu irmão potiguar, com quem 

sempre pude contar e compartilhar as angústias da pós-graduação. Pessoa especial que 

Deus colocou em minha vida, um irmão que tive o direito de escolher e a felicidade de 

conhecer. Leidiane Fortaleza, que tantas vezes me salvou e com quem pude 

compartilhar várias noites de CasaNova com marguerita. Halyson Oliveira, querido 

amigo, companhia tão linda e leve, com quem me divirto tanto, sempre ao som de funk 

e com um copo de cerveja. Samara Taiana, a dona de Natal, minha irmã perdida no 

mundo, que Deus colocou no meu caminho. O que seria de mim em Natal sem tu, hein? 

À Samara Taiana também pela tradução do resumo deste texto para o inglês. 

Aos professores da Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA) meu agradecimento 

especial por me formarem e serem profissionais tão empenhados no que fazem. Vocês 

fazem muito no pouco, é isso que os torna especiais e diferentes! Agradeço eternamente 

à Isaurora Martins, de quem fui bolsista de IC e orientando e que me fez e formou como 

pesquisador. Obrigado por incutir em mim o espírito científico e o amor pelo que faz. 

Agradeço também ao prof. Alencar Mota, exemplo de homem e de cientista, com quem 

aprendi grande parte do que sei hoje. Obrigado pelo incentivo e pela ajuda sempre dada 

a mim. Agradeço também ao prof. Nilson Almino, com quem tive o prazer de aprender 

antropologia. Seu amor pela universidade e pela antropologia são exemplos de vida.  

Agradeço ao Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social da UFRN, na pessoa 

de seu coordenador, Glebson Vieira. Também aos professores que me ensinaram: Luiz 

Assunção, Lilian Chaves, Francisca Miller e Lisabete Coradini. Grato a Francisca por 

sua relevante contribuição em minha formação, pela atenção e por suas aulas onde 

muito aprendi sobre antropologia contemporânea. Grato pelo carinho e forma atenciosa 

como sempre me tratou. Obrigado também a Lisa, por me ensinar que a antropologia é 

leveza e beleza e por me fazer sentir a fruição da arte na antropologia, exemplo de ser 

humano e professora.  

Gratidão também aos professores da banca de qualificação, Glebson Vieira e Irene 

Paiva, pela atenta leitura do texto e pelas ponderações e indicações que tanto me 

ensinaram e aperfeiçoaram meu trabalho.  



Agradeço também aos professores que compõem a banca de avaliação do trabalho: 

Glebson Vieira, Ângela Facundo, Parry Scott, Francisca Miller.  

O ciberespaço também foi um lugar de refúgio e de fortaleza nesse período. Assim, 

agradeço ao grupo (do Facebook) “Bolsistas Capes pela Democracia”, “Tinder-Capes 

Strictu Sensu”, aos grupos do WhatsApp “Capes LGBT”, “Tinder-Capes 18 2.0”, de 

onde fiz amigos queridos, onde pude compartilhar angústias e a vida. Em especial aos 

queridos Halyson, Wenderson, Luiz, Pedro Nóbrega, Pedro Silva. Ao grupo “Queremos 

Ser Rycas”, grato à Thiago, Josy, Fátima, Geci, Íris e Stênio, por tantos dias juntos e de 

choros e risadas da vida, que um dia há de virar a mesa.  

À CAPES pela bolsa concedida no período do curso, possibilitando dedicação exclusiva 

às atividades do mestrado. 

À Violeta, sem a qual seria impossível a viabilização desse empreendimento 

etnográfico. A todos aqueles que, em campo, ajudaram seja de que forma for. E, 

sobretudo, às interlocutoras que dividiram seus tempos, casas e vidas comigo. Que os 

projetos se realizem! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMO 

 

Ao tomar como interlocutoras jovens universitárias de uma comunidade rural no norte 

cearense que vivem nos fluxos e fronteiras entre campo e cidade, tenho por objetivo 

compreender os fatores motivadores e que tornaram possível uma trajetória de 

longevidade escolar – a chegada à universidade – bem como analisar como se dá a (re) 

construção de seus projetos de vida ao longo da experiência universitária. Para tanto, 

tomo como pressuposto a necessidade de percorrer os itinerários pelos quais constroem 

seus cotidianos. Assim, à luz da perspectiva da etnografia multissituada de Marcus 

(2001), sigo as trilhas cotidianas das jovens, a saber: a comunidade rural, o transporte 

universitário e a universidade. Com uma abordagem qualitativa, este empreendimento 

etnográfico elege a observação participante, entrevistas semiestruturadas e narrativas 

biográficas como técnicas de pesquisa necessárias para atingir suas finalidades. São nos 

fluxos e no cruzamento de fronteiras – produtores de subjetividades – que as jovens, 

num movimento processual, se (re) constroem entre o mundo rural e o universo urbano. 

O trânsito entre diferentes domínios e universos de significados leva à articulação entre 

diversificadas redes, promovendo a proliferação de múltiplas experiências. A 

multiplicidade de referências leva, assim, ao problema da fragmentação, que para Velho 

(2003) é um dos indícios da modernidade. Todavia, é no imbricado processo entre 

continuidade e descontinuidade, entre tradição e modernidade que podemos localizar a 

compreensão da (re) construção dos projetos de vida dessas jovens. Os dados obtidos 

apontam para uma realidade complexa e multifacetada, que sinalizam para a elaboração 

dos projetos de vida dentro de uma perspectiva urbana, utilizando-se da cidade e de suas 

benesses, mas sem um desenraizamento do campo, que permanece como forte 

referência para se pensar as trajetórias das jovens investigadas.  

PALAVRAS-CHAVE: Jovens mulheres rurais – ensino superior – projetos de vida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

Trajectories women the lights of the city and paths of jungle: Young rural women, 

highter education and life projects 

When taking as interlocutors young universitary students of a rural community in north 

Ceará that live in the flows and borders between field and city I have an objective from 

understand about the motivating factors that have made possible a trajectory of school 

longevity – the arrival at the university as well as analyze how the (re) construction oh 

their life projects takes place during the university experience. To do so, I take as a 

presupposition that needs to follow the itineraries by which they construct their daily 

lives. Thus, in the light of Marcus (2004) multisite etnography, I follow the everyday 

trails of youngs, in the rural community, university transportation and university. With a 

qualitative research, this etnography study chooses participant observation, semi-

structured interviews and biographical narratives as research techniques necessary to 

achieve its purposes. In the fluxes and crossings of boundaries – producers of 

subjectivities – that young women, in a processual movement, (re) construct between 

the rural world and the urban universe. The transit between different domains and 

universes of meanings leads to the articulation between diversified networks, promoting 

the proliferation to multiple experiences. The multiplicity of references leads, therefore, 

t the problem of fragmentation, which for Velho (2003) is one of the signs of modernity. 

However, it is in the imbricated process between continuity and discontinuity, between 

tradition and modernity that we can locate the understanding of (re) construction of the 

life projects these youngs. The data obtained point to a complex and multifaceted reality 

that signals the elaboration of life projects within an urban perspective, using the city 

and their benefits, but without an uprooting of the field, which remains a strong 

reference for think of the trajectories of the young investigated.  

KEYWORDS: Young rural women; highter education; life projects 
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INTRODUÇÃO 

 

Primeiras aproximações 

 

O conhecimento nas Ciências Sociais não pode prescindir das experiências 

cotidianas, pois essas são fontes salutares de revelação das tramas sociais (PAIS, 2013). 

O texto que se segue tomará como princípio norteador exatamente a construção e as 

práticas de um cotidiano feito na tessitura do movimento entre o rural e o urbano. Trata-

se de uma investigação que busca compreender o que motiva e leva as jovens de um 

distrito rural do município de Águas Lindas
1
 cursarem o ensino superior na cidade de 

Sobral, usando para isso o transporte universitário em movimentos pendulares
2
 – 

importante estratégia para a permanência na universidade – bem como analisar como se 

constituem e se (re) formulam seus projetos, tecidos entre fluxos de continuidade e 

descontinuidade. 

O recorte espacial escolhido é a comunidade de Alto Novo, localizada a dezoito 

quilômetros da sede municipal. A escolha se deu devido ao fato desta comunidade ser a 

área rural que envia estudantes à Sobral com maior expressividade em termos 

quantitativos, além de ter um ônibus exclusivo (as demais localidades rurais dos outros 

municípios não possuem transporte próprio
3
, precisando fazer o percurso até a sede 

municipal, que acontece geralmente através de motos ou bicicletas). Segundo as 

                                                           
1
 Opto – a pedido das interlocutoras e por achar necessário tal apelo – por manter o anonimato de nomes 

de lugares e indivíduos, dando a estes, nomenclaturas fictícias. De acordo com Cláudia Fonseca (2008), o 

uso real dos nomes dos interlocutores, em certos contextos, sempre causa “arrepios”, por 

constrangimentos que essa postura pode ocasionar. Essa mesma autora pontua que o uso de nomes 

fictícios não garante anonimato aos informantes, já que os detalhes contextuais sinalizam facilmente seu 

reconhecimento. Entretanto, seu lugar no campo antropológico e seus contextos de pesquisa, a fazem 

acreditar que há bons motivos para evitar o uso dos nomes reais na escrita antropológica. Ademais, 

segundo Fonseca (2008), os dados não se tornam mais sólidos pelo uso de nomes verificáveis. O objetivo 

da antropologia – alguma compreensão dos “saberes locais” – é plenamente satisfeito suprimindo-se 

nomes literais, que, em certos contextos, só servem para causar constrangimento aos que colaboraram 

com a pesquisa. Assim, “não é o nome literal das coisas (aldeias, pessoas), mas antes a descrição 

pormenorizada da vida social que realça a veracidade do seu relato” (FONSECA, 2008, p. 44). 
2
 Aqui, adoto o termo utilizado pelo IBGE: ―movimento pendular – deslocamentos diários de casa para 

o trabalho ou local de estudo (IBGE, 2004, p. 43).   
3
 Recentemente, Monte Azul (distrito também de Águas Lindas) passou a ter uma grande demanda de 

jovens universitários e conseguiram com a prefeitura um transporte que sai também da localidade. 
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informações da Associação dos Universitários de Águas Lindas (AUAL), Alto Novo 

possui cinquenta e sete estudantes cadastrados para a noite e vinte e oito para a manhã 

(semestre 2016.2
4
). Considero um número elevado tratando-se de uma comunidade com 

menos de cinco mil habitantes e considerando-se que os processos seletivos para o 

ensino superior no Brasil ainda são significativamente excludentes (ZAGO, 2006). 

O olhar curioso e interessado para a juventude rural nasceu do meu contato com 

o universo da pesquisa com mobilidade estudantil na graduação, quando fui bolsista de 

iniciação científica em um projeto que investigava a juventude universitária que se 

deslocava diariamente de seu município de origem até Sobral (percurso que será melhor 

delineado em seguida). Se ser jovem universitário vivendo diariamente a experiência de 

deslocamento trazia em si subjetividades peculiares (FREITAS, 2008), passei a pensar 

que os jovens oriundos do campo vivem a condição de ser universitário de modo 

também diferente, pois se o transporte universitário já é uma realidade árdua, para 

aqueles que vêm das áreas rurais essa vivência é ainda mais fatigante e laboriosa, ao 

menos no plano objetivo, por diversos motivos que serão expostos no decorrer desse 

texto. Ressalto que para o recorte desta pesquisa foi fundamental a revisão de cadernos 

de campo e registros imagéticos e audiovisuais, fruto de pesquisa de iniciação científica 

e de monografia. A partir dessa constatação, o olhar e a “vontade de saber” 

(FOUCAULT, 1999) do pesquisador se voltam para analisar as razões que mobilizam 

essas juventudes na direção do ensino superior: Que força motriz leva as jovens do meio 

rural a deslocarem-se diariamente, num itinerário muitas vezes árduo e com condições 

objetivas pouco favorecidas, à Sobral em busca de um diploma? Qual o sentido desses 

deslocamentos? Qual o sentido da Universidade? Por que prosseguir os estudos? Quais 

seus projetos de futuro que sustentam e dão sentido a esta saga cotidiana? Os projetos se 

metamorfoseiam durante a experiência universitária? 

Dependendo da cidade de origem, esses jovens (aqui me refiro aos jovens dos 

mais de cinquenta municípios circunvizinhos à Sobral que enviam estudantes a esta 

cidade) passam até cinco horas para ir e voltar da universidade. Soma-se ao cansaço 

diário (haja vista que a grande maioria destes estudantes cumprem uma jornada de 

trabalho de até oito horas), as péssimas condições de algumas estradas, a incerteza em 

                                                           
4
 Apesar do começo da pesquisa acontecer no início de 2017, o semestre letivo em andamento neste 

período refere-se a 2016.2 devido ao calendário atrasado por conta das últimas greves da Universidade 

Estadual Vale do Acaraú.  
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relação ao transporte – pois para muitos municípios a luta pelo ônibus é constante 

(BRAGA, 2014) –  o escasso tempo para realizar as atividades acadêmicas, dentre 

outros obstáculos que a vida estudantil sob rodas impõe a essa juventude.  

Para os jovens rurais de alguns lugares a realidade é ainda mais complicada, pois 

necessitam sair da comunidade e ir até a sede municipal pegar o transporte, percorrendo 

entre cinco a vinte e cinco quilômetros, em média. Durante trabalho de campo anterior
5

 

observei situações bem delicadas, de jovens que correm risco de vida dia após dia para 

permanecerem na universidade
6
. Esses desafios impostos a esses jovens passaram a me 

chamar atenção e o trabalho que aqui se desenha busca compreender o que os motiva a 

enfrentar tais dificuldades e quais seus sonhos para o futuro. Vale ressaltar que Alto 

Novo e Monte Azul (também distrito de Águas Lindas) são os únicos locais da zona 

rural – dentre os municípios que disponibilizam ônibus à Sobral – que possuem seu 

próprio transporte, devido a grande quantidade de alunos
7
. Comunidades rurais de 

outras cidades que enviam estudantes à Sobral possuem poucos jovens estudando, 

portanto, estes fazem uso do transporte da sede do município. 

Como ressaltam Celecina Veras (2006) e Marília Spósito (2009), a juventude 

rural feminina vem sendo cientificamente marginalizada em detrimento do estudo de 

jovens do sexo masculino e habitantes dos centros urbanos. Nesse sentido, penso este 

trabalho também imerso numa “dimensão política e emancipatória” do ofício 

antropológico, como propôs Glória Diógenes (1998), ao estudar as experiências de 

jovens das gangues de Fortaleza, pois assim como esta autora em seu empreendimento 

etnográfico, o que emerge nesta pesquisa são vozes e narrativas silenciadas no campo 

político, social e acadêmico. O que dizem, pensam, desejam e constroem estas jovens 

mulheres nas tramas do cotidiano?  

Por isso a escolha por estudar jovens mulheres, pois nas minhas experiências de 

pesquisa percebi as diferenças de gênero, sobretudo no meio rural, onde para as 

“moças” (categoria êmica) era muito mais caro o deslocamento em busca do curso 

                                                           
5
 Durante os anos de 2010 a 2012 para a escrita monográfica do curso de graduação. 

6
 Lembro-me bem do caso de um jovem que acompanhei no ano de 2011 na cidade de Hidrolândia. 

Tratava-se de um rapaz que morava na área rural e todos os dias ia de bicicleta até a sede da cidade, que 

dista 22 quilômetros, para pegar o transporte que lhe levava para Sobral. O mesmo percurso de volta era 

feito, por volta de meia noite, enfrentando uma estrada de terra, com quase nenhuma iluminação, que 

durante o inverno fica praticamente intransitável. Assim como esse caso, existem vários outros bastante 

similares com jovens de outras cidades. 
7
 Enquanto Alto Novo envia um ônibus, Monte Azul utiliza um micro-ônibus, pois possuem menos 

estudantes do que Alto Novo. 
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superior, por estarem inseridas num meio que preza e tenta manter o status quo da 

hierarquia de gênero e geração, já que, para muitas famílias, a universidade pode 

representar um distanciamento das filhas em relação ao lugar de origem e de seus 

preceitos. Paradoxalmente, em Alto Novo, observa-se uma maioria feminina entre os 

jovens estudantes. Entendo esta realidade em consonância ao que a literatura sobre o 

rural tem observado: devido as difíceis condições no campo, as mulheres são as que 

mais têm migrado para as cidades ou, ao menos, buscado na educação uma estratégia de 

“fuga” para os dilemas enfrentados no campo, sejam eles de ordem econômica, moral 

ou simbólica. 

 A literatura sobre este tema tem apontado largamente para a saída da mulher das 

áreas rurais, haja vista que este espaço é de valorização do masculino, ao passo que as 

mulheres enfrentam condições objetivas difíceis, que não se convertem numa fixação no 

campo por esses segmentos. Ademais, penso que essa saída é fruto da maior liberdade 

que possuem, no sentido de não recair sob elas o peso da reprodução da unidade 

familiar (CARNEIRO, 1998), que fica a cargo, exclusivamente, dos homens, fenômeno 

este que pude também constatar no meu campo empírico. Entendo que estes não são os 

únicos fatores mobilizadores do movimento de saída das mulheres do campo, pois se 

trata de uma realidade muito complexa e multifacetada, mas apontam caminhos iniciais 

para se pensar a realidade dessas jovens.  

Ao procurar refletir sobre as questões da juventude de origem rural, coloco-me 

na tentativa de romper com a relativa invisibilidade com a qual vem sendo tratada essa 

categoria (FRANCH, 2007). Apesar de nos últimos anos esse segmento ter sido alvo de 

estudos contínuos, acredito que o viés e a abordagem sob os quais são tomados, 

reduzem a complexidade e heterogeneidade que vêm caracterizando o meio rural 

brasileiro. Assim, Franch (2007) assinala: 

A visão redutora do lugar desses sujeitos nas sociedades camponesas 

que frequentemente apresenta os jovens a partir de sua funcionalidade 

para reprodução do grupo familiar, prioriza sua identidade enquanto 

trabalhadores e/ou migrantes” (FRANCH, 2007, p. 124-125). 

Enquanto os jovens do espaço urbano são reconhecidos em sua pluralidade e 

pintados numa miscelânea de tons, cabe à juventude rural uma tentativa de 

categorização arbitrária, um enquadramento que faz escapar as cores que pintam a 

realidade multifacetada. Alicerçado em Castoriadis (2000), acredito que “toda 

conjuntização [...] toda categorização [...] que instauramos, cedo ou tarde, parcial, 
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lacunar, fragmentária, insuficiente, é [...] intrinsecamente deficiente, problemática, e 

finalmente incoerente” (CASTORIADIS, 2000, 315). Dessa maneira, os jovens do rural 

brasileiro, na maioria dos estudos que são tomados como interlocutores são vistos de 

forma homogênea. Assim, a expressão juventude rural tem subsumido sob o mesmo 

signo atores sociais que podem resguardar poucas semelhanças entre si. Dessa forma, 

marcadores sociais da diferença, como gênero, por exemplo, devem ser acionados para 

demarcarmos diferenças perante o que denominamos muito genericamente de juventude 

rural.   

Machado Pais (1990) acredita que o termo juventude encapsula ideias diferentes 

e não podemos agrupar na mesma categoria indivíduos que, muitas vezes, só 

resguardam a similaridade de pertencerem a uma mesma fase de vida. Assim: 

Quando falamos de jovens de classe média ou de jovens operários, de 

jovens rurais ou urbanos, de jovens estudantes ou trabalhadores, de 

jovens solteiros e casados, estamos a falar de juventudes em sentido 

completamente diferente da juventude enquanto referida a uma fase de 

vida (PAIS, 1990, p. 149) 

 É importante, desta forma, situar de que juventudes trata esta pesquisa e sob que 

aspectos elas serão abordadas, pois de acordo com este autor os jovens diferenciam-se 

de acordo com suas trajetórias e seus contextos vivenciais cotidianos. Os sentidos e 

significados buscados neste empreendimento etnográfico, portanto, são buscados dentro 

das tramas sociais e experiências cotidianas que individualizam a condição juvenil das 

jovens investigadas aqui. Opto, portanto, entender a juventude rural de acordo com 

Elisa Guaraná de Castro (2005): como categoria de pensamento – no sentido da 

construção de imagens e percepções sobre indivíduos que se reconhecem e são 

reconhecidos enquanto jovens – e como categoria social – enquanto a construção de 

uma identidade coletiva, que gera ações, coletividades e demandas específicas desse 

grupo (ao menos no que se refere às questões do transporte universitário, que exigem 

uma identidade de grupo). 

Dentre os principais enfoques que têm se desenhado sobre os estudos dos jovens 

rurais estão a questão da crise dos padrões sucessórios (ABRAMOVAY, 1997), o 

dilema sobre a decisão de “ficar ou sair” (CASTRO, 2005) e a perspectiva do trabalho, 

que entende o jovem como agricultor familiar em potencial (CARNEIRO, 1998). Este 

trabalho se insere no desejo de compreender sob um outro prisma a realidade da 

juventude rural, debruçando-se sobre seu cotidiano e buscando ouvir suas narrativas no 
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que concerne aos sonhos, aos projetos de futuro, não se vinculando intrinsecamente a 

nenhum desses pontos de vista mencionados – porém, tais perspectivas também se 

fazem presentes no meu contexto e tangenciam este trabalho, embora não constituam 

sua centralidade. Assim, a dimensão que esse texto elege como elementar fala de um 

“Outro-camponês” (FERREIRA, 2006), um ator social que possui aspectos da vida 

silenciados em nome de uma uniformidade sobre o rural, que produz estruturas e 

sistemas rígidos, que não abarca a realidade do cotidiano.  

Paulo R. Ferreira (2006), ao empreender uma investigação acerca das 

experiências sexuais numa comunidade rural no sul cearense, atesta que a literatura 

existente até então aponta para uma objetivação e naturalização da identidade 

camponesa, sobretudo no que toca à sexualidade. O Texto Brasileiro sobre o Rural – 

como Ferreira denomina o Corpus Academicus elaborado sobre o campo no Brasil – 

excluía, portanto, modos de vida, encontros, afetos, para além daqueles desejos sexuais 

tendo por vista a reprodução da família e da organização social. O pesquisador 

pretendia, dessa forma, romper com o silenciamento sobre supostas sexualidades 

subalternas que tomavam lugar no rural cearense.  

Os discursos acadêmicos têm perpetuado um tipo ideal de homem do campo, 

endossando o imaginário social sobre esse sujeito, oferecendo uma visão simplista, 

muitas vezes preocupando-se exclusivamente com aspectos ligados ao cunho 

econômico (CHAYANOV, 1981). O que grande parte das pesquisas sobre o rural 

brasileiro têm feito é apresentar uma imagem caricatural, prendendo-se a pretensas 

estruturas e sistemas que tendem a não dar conta da heterogeneidade nestes espaços. 

Conforme Ferreira (2006): 

O camponês torna-se folclore, via ordem objetiva do Texto Brasileiro. 

Objeto legitimado por uma identidade cultural isenta de suas pulsões e 

vibrações. Um personagem quase nulo de suas paixões, pois o que 

vale para muitos teóricos das sociedades camponesas são as estruturas 

e funções e não as intensidades e as paixões (FERREIRA, 2006, p. 

19). 

“Um personagem quase nulo” não só das paixões e pulsões sexuais, mas ao 

levantar a bibliografia sobre a juventude rural brasileira, percebo que tal nulidez 

estende-se para outras áreas ainda pouco exploradas por essa literatura. O cotidiano do 

jovem rural para além da agricultura familiar, dos movimentos sociais onde se inserem e 

o dilema entre o ficar e o sair, por exemplo, praticamente não existe. Nos últimos anos 
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vemos crescer a curiosidade científica sobre esse segmento (CARNEIRO & CASTRO, 

2007; WEISHEIMER, 2005), mas as preocupações orbitam em torno de questões já 

amplamente debatidas, como o “futuro” da agricultura familiar e a saída/migração dos 

jovens para as cidades. Dessa forma, ao buscar na literatura um apoio para pensar os 

caminhos da pesquisa, atento para a univocidade que recobre os estudos rurais, 

percebendo que pretendo me distanciar daquilo já estabelecido. O objetivo deste texto, 

portanto – e aqui reside a relevância destes escritos – é lançar uma “vontade de saber” 

(FOUCAULT, 1999) sob um prisma pouco explorado: o cotidiano, os fluxos, as vozes, 

os desejos, os afetos, as motivações, a negociação com a realidade, os sonhos e projetos 

destas jovens.  

Ao considerar a relativa escassez de bibliografia referente à juventude rural, 

acesso ao ensino superior e seus projetos de vida, numa abordagem que compreendesse 

a pluralidade discursiva desses sujeitos – não se restringindo a dicotomia entre o ficar e 

o sair – procurei agir como um cientista artesão (MILLS, 2009), que em meio à seara 

dos caminhos a serem percorridos, não se apega a uma perspectiva metodológica 

estanque, à moda de um receituário. Antes, “prefiro um modelo artesanal de ciência, no 

qual cada trabalhador produz as teorias e métodos necessários para o trabalho que está 

sendo realizado” (BECKER, 1994, p. 12), tendo por base o acúmulo teórico da 

Antropologia subsidiando as reflexões que dão forma à pesquisa empreendida. Soma-se 

a isso, o fato de a natureza sutil da Antropologia não exigir técnicas rigidamente 

predeterminadas. Cada pesquisador deve alinhavar seus métodos de acordo com as 

características do grupo investigado (PERLONGHER, 1987), tendo, portanto, a 

sensibilidade de como e por onde andar no caminho da pesquisa.   

Assim, conforme Mariza Peirano (2014), cada antropólogo está repensando a 

antropologia com seus dados de campo e sua experiência. Se Malinowski, ao encontrar 

o kula, e Evans-Pritchard, a magia entre os azande, trazem à antropologia novas 

posturas teóricas, cada antropólogo, com suas experiências, acrescenta formulações 

teórico-etnográficas à antropologia. Os caminhos percorridos constroem novas maneiras 

de pesquisar e, mais que isso, traz encravado novas posturas teóricas. Dessa forma, 

Peirano (2014) acredita que boas monografias são formulações teórico-etnográficas e 

não meramente resultado de “métodos etnográficos”, uma vez que a autora advoga que 

etnografia não é método. Peirano (2014), ao citar Malinowski, afirma que “novas 
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pesquisas levam à transformação de um ponto de vista teórico” (PEIRANO, 2014, p. 

385).  

Apoiado nas críticas de Malinowski (1984) e Foote Whyte (2005) sobre o vácuo 

do efetivo processo de realização da pesquisa na apresentação de seus relatórios, bem 

como da explicitação dos métodos utilizados, a próxima seção se dedica a tentativa de 

textualização da experiência e do encontro etnográficos, tão caros à constituição do 

conhecimento antropológico. Eis os percursos metodológicos, que se fundem com 

afetos, vivências, aproximações, deambulações. Apresento a seguir o aspecto 

“trajectivo” (PAIS, 2006) da pesquisa, feito de contatos e tentativas de circunscrição do 

fazer antropológico.  

 

O caminhar: o encontro com o campo, seus desdobramentos e escolhas metodológicas. 

 

Acredito que os processos utilizados no decurso do trabalho para aquisição dos 

dados devem estar explícitos no texto etnográfico, bem como este deve conter a 

vivência pessoal entre os interlocutores e sua experiência vivida em campo. 

Compartilho com Hélio Silva (2009) que o percurso do etnógrafo constitui-se da 

espinha dorsal que organiza e dá sentido e inteligibilidade ao texto antropológico, 

colocando os dados e as informações numa leitura sensível e legível.  

Somado a isso, busco explicitar e fomentar como dado etnográfico a minha 

relação enquanto antropólogo e minhas informantes (GROSSI, 1992), entendendo-a 

como elementar na construção da etnografia, que dará inteligibilidade aos conceitos e 

teorias utilizados, pois a maneira como o antropólogo reflete sobre si mesmo na 

experiência de campo é válida para construir os elementos teóricos.  Miriam Grossi 

(1992) propõe que se possa erigir o “avesso” da pesquisa como constitutivo do 

conhecimento antropológico, explicitando na escrita “as estratégias do pesquisador, seus 

afetos, o modo como o pesquisado o vê e acolhe e as condições muitas vezes precárias 

em que a pesquisa se realiza” (GROSSI, 1992, p. 8). A autora aponta que as 

subjetividades emergentes no encontro etnográfico dão o tom sob o qual as conclusões 

do trabalho se delinearão, uma vez que essas são indelevelmente orientadas por tais 

relações subjetivas, além de sofrerem influência da biografia do pesquisador.  
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Seguindo o caminho de Da Matta (1978), penso que a antropologia deve 

recuperar a problematização da relação entre pesquisador/nativo, pois “se este é o lado 

menos rotineiro e o mais difícil de ser apanhado na situação antropológica, é certamente 

por que ele se constitui no aspecto mais humano da nossa rotina. É o que realmente 

permite escrever a boa etnografia” (DA MATTA, 1978, p.35). Assim, um dos 

problemas fundamentais da antropologia, segundo DaMatta (1978), é a especificidade 

da experiência de pesquisa, que muitas vezes é negligenciada na materialização da 

prática etnográfica. Proponho-me aqui, assim, cartografar os caminhos, os afetos e as 

subjetividades que emergem do trabalho de campo, despindo-me do “avental branco do 

cientificismo” (FONSECA, 1998, p. 62) e usando as tramas subjetivas da criatividade, 

sensibilidade e reflexividade para costurar os fios da pesquisa. 

Compartilho com Diógenes (1998) que a investigação de indivíduos que 

transitam entre universos simbólicos de significados e domínios senão completamente 

antagônicos, como campo e cidade, mas ao menos que guardam suas diferenças, exige 

um olhar também em movimento, para colocar sob a baila o esforço investigativo e 

analítico. Dessa forma, trata-se da produção de uma ciência com viés itinerante: onde o 

movimento do olhar acompanha o movimento dos corpos, das emoções e 

representações. Como posto anteriormente, flutuarei sob os espaços ocupados e 

experimentados pelas interlocutoras, tendo como campo de pesquisa, ao menos, três 

dimensões: Alto Novo, o ônibus universitário e a universidade. Debruçar-me-ei acerca 

do processo de pesquisa nesses territórios, que compreendo como basilares para 

fundamentar a compreensão dos projetos de vida das jovens investigadas.  

Como postula Marcus (2001), atualmente vemos emergir um novo cenário para 

a realização de etnografias, que passam, hoje, a serem multilocais, como denomina o 

autor, entendendo que as pesquisas não se realizam mais em comunidades isoladas, mas 

devem ser tomadas de forma integrada e em fluxo constante, onde os sujeitos daquele 

território estão ligados – direta ou indiretamente – a outros lugares. Assim, prega uma 

visão contextualizada no trânsito de fluxos, que integram e unem realidades. Este 

trabalho inscreve-se na perspectiva da etnografia multissituada, uma vez que proponho-

me a seguir as redes por onde os sujeitos dessa pesquisa constroem seus cotidianos, 

verificando seus pontos de associação, intersecção e ressonância. Dessa forma, acredito 

que compreender o objeto sob o qual me debruço exige um caminhar em movimento, 

contínuo e atento sob os mesmos palcos de atuação. 
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Joan Vincent (2010) apresenta uma postura teórico-metodológica em 

consonância a esta para o estudo de sociedades agrárias, propondo uma análise do 

conteúdo – valores e relações – em fluxo. A unidade de análise, portanto, deve ser fluída 

e com limites intercruzados, detendo-se nas redes que se formam no movimento de 

indivíduos, sob a pena de percebermos apenas uma pretensa estabilidade estrutural, 

quando se foca, por exemplo, na propriedade fundiária. Ao propor o foco no indivíduo e 

seu movimento, associado sempre ao seu contexto, Vincent afirma que a análise deve 

pautar-se nas redes de sociabilidade construídas no fluxo e não em unidades 

aparentemente estáveis, como grupos sociais. A autora afirma ainda que, ao voltar o 

olhar para o indivíduo, o pesquisador abarca categorias antes invisíveis, como mulheres, 

crianças e rapazes, “elementos da sociedade agrária que são geograficamente mais 

móveis” (VINCENT, 2010, p. 480).  

 Nesse sentido, Perlongher (1987) pontua que, nos últimos anos, a antropologia 

tem priorizado a plurilocalidade das chamadas “sociedades complexas”, nos seus 

interstícios, através da experiência cotidiana fragmentada e multilocal, que atravessa 

múltiplos pontos, para os quais o pesquisador deve manter-se atento.  

 Hannerz (1997) também contribui para desconstruirmos o paradigma da cultura 

como elemento estático, pretendendo, destarte, ver como a cultura opera e é 

experimentada na dinamicidade. Entendo, consoante a isto, que compreender as 

trajetórias dessas jovens requer a análise dos percursos físicos e simbólicos onde 

inscrevem seus cotidianos. Portanto, seguir as redes onde essas jovens tecem seus 

processos de deslocamentos se mostra fundamental para atingir os objetivos dessa 

pesquisa. 

Uma das primeiras inquietações num trabalho antropológico de perspectiva 

etnográfica é em relação ao deslocamento da cultura do observador na busca por situar-

se no ambiente onde vivem aqueles que deseja estudar e conhecer. Outrossim, uma 

questão cara às Ciências Sociais entra em discussão nesse sentido: estaria eu estudando 

um objeto/grupo estranho ou familiar? Precisaria estranhar o familiar ou familiarizar-me 

com o exótico? Essas duas operações cognitivas, segundo DaMatta (1978), fazem parte 

do ofício do etnólogo, pois se a antropologia, num primeiro momento voltou-se ao 

estudo de comunidades onde as práticas observadas pareciam irracionais e 

incompreensíveis e assim os pesquisadores tiveram que se familiarizar com o exótico, 
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transformando, por exemplo, o Kula num sistema de práticas e trocas compreensíveis à 

perspectiva ocidental, hoje temos que lançar um olhar estranhado sob aquilo que nos é 

familiar em nossas situações cotidianas.  

Dessa maneira, observo que possuo relações de diferentes natureza com os 

espaços contemplados para a pesquisa. Se de um lado, imaginei sentir-me bastante 

familiarizado com o ambiente da universidade e do ônibus universitário (apesar de 

nunca ter feito trabalho de campo nesse local, ao menos , desde o início, sabia 

minimamente como me comportar diante das situações cotidianas, pela experiência de 

outros momentos), com o ambiente rural, em Alto Novo, senti-me bastante deslocado 

simbolicamente. Logo nos primeiros dias em que cheguei, percebi que teriam elementos 

difíceis de serem compreendidos de imediato, pois como assegura Velho (1981) 

“existem aspectos de uma cultura e de uma sociedade que não são explicitados, que não 

aparecem á superfície e que exigem um maior esforço, mais detalhado e aprofundado de 

observação” (VELHO, 1981, p. 123).  

Se, inicialmente, imaginei que o ônibus e a universidade seriam espaços por 

onde teria mais facilidade de me situar, observar e analisar, o decorrer do tempo 

mostrou-me as dificuldades que enfrentaria, sobretudo a indiferença e a falta de tempo, 

ou mesmo o desinteresse em colaborar com a pesquisa. Gilberto Velho (1981), ao 

refletir sobre a familiaridade das situações sociais tomadas como objeto de estudo da 

antropologia urbana, afirma que estar acostumado com determinado local/paisagem 

social que funciona como palco para certos atores dispostos familiarmente não implica, 

necessariamente, na compreensão das relações engendradas ali, pois o que “sempre 

vemos e encontramos pode ser familiar, mas não é necessariamente conhecido” 

(VELHO, 1981, p. 126). Ao longo da pesquisa, percebi que transitar pelos mesmos 

espaços e compartilhar a experiência de estudante e usufruir a universidade não me 

fazia um conhecedor das interações e práticas ocorridas ali. O esforço, portanto, foi de 

promover um estranhamento no qual deixaria mover-me no mundo das experiências 

cotidianas, já que essas se configuram como um caminho pertinente para perceber como 

a vida acontece (PAIS, 2011).  

Se a universidade podia, a primeira vista, ser um ambiente íntimo, assim como a 

lógica dos ônibus, a tanto tempo estudados por mim, percebi que precisava distanciar-

me das noções e representações que eu possuía. Assim como Evans-Pritchard (2005) 
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quando deparou-se com as noções zande sobre bruxaria, tão distantes da realidade na 

qual estava imerso na sociedade europeia de sua época, senti tal dificuldade, algumas 

vezes, para lidar com alguns posicionamentos/ideias das estudantes sobre a 

universidade, por exemplo, pois eram bem distantes do meu universo. Enquanto jovem 

de classe média que estudou toda a educação básica em colégios particulares, a 

universidade, para mim, se apresentava como continuidade natural do curso de vida. 

Parecia-me estranho, por exemplo, as jovens de Alto Novo sustentarem o fato de 

estarem no ensino superior como a grande glória de suas vidas, atribuindo ao curso 

superior uma centralidade que eu mesmo não conseguia compreender, ao menos, 

inicialmente. 

 Nesse sentido, algo muito claro me apareceu de início: o significado dado por 

mim ao espaço universitário parecia completamente diferente do sentido que minhas 

interlocutoras davam. Tive, assim, que adotar uma postura de tentativa de 

desprendimento daquilo que pensava e buscar compreender o “ponto de vista dos 

nativos”.  Assim, um espaço que tomava como familiar revelou-se como uma miríade 

tomada por uma complexidade de pontos de vista e visões de mundo, que nem de longe 

meu conhecimento e vivência poderiam abarcar. Deveria, portanto, buscar uma 

distância psíquica diante de tais situações sociais para compreender as regras e 

interações que dão o tom nesse ambiente.  

Durante o andamento da pesquisa em Alto Novo, como posto anteriormente, vi-

me num universo social mais distante daquele no qual estava próximo. DaMatta (1978) 

pontua que o antropólogo em campo estaria sempre entre dois fogos: a sua cultura e a 

cultura do outro, o seu mundo e o do outro, tendo que colocar-se como espécie de 

tradutor ou intérprete de um outro sistema para sua própria linguagem, tornando o 

exótico, inclusive, até certo ponto, algo conhecido. Na mesma direção, observamos o 

esforço metodológico feito por Evans-Pritchard (2005) ao investigar a sociedade zande, 

no sentido de se impregnar do cotidiano nativo, “traduzindo” um sistema que, a 

primeira vista, pode ser ilógico e irracional, mas tomado em sua totalidade explica o 

funcionamento da sociedade estudada.  

Assim, no transcurso do trabalho de campo, vivi em Alto Novo situações bem 

distantes do meu cotidiano e estranhei algumas práticas corriqueiras, como, por 

exemplo, o funcionamento das relações familiares. Não compartilhando do “universo 
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rural”, precisei mergulhar em um mundo novo, de representações, símbolos e signos de 

amplitude considerável (LIMA FILHO, 2010) para poder compreender aquele sistema 

social à luz dos seus participantes. Se é verdade que precisei “mergulhar” num mundo 

novo, como a realidade rural, e me apropriar dele para a compreensão dos fenômenos, 

em certos momentos meu sentimento diante dos discursos das jovens parecia mais de 

familiarização do que de estranhamento. Nesse movimento dialético, entre 

proximidades e distâncias, fui costurando os fios da trama social. 

 Em uma conversa com Rosa
8
, que na ocasião relatava a história de uma prima, 

que se formou em Pedagogia e sonhava em realizar mestrado em Fortaleza, lembrei-me 

muito da minha própria trajetória de vida. A prima a qual se referia havia passado no 

processo seletivo da Universidade Federal do Ceará (UFC), mas não podia abandonar a 

mãe e a avó, com quem morava, que dependiam do seu salário de professora primária. 

A difícil decisão entre ficar e sair também já fez parte do meu próprio percurso de vida, 

em condições similares, quando tive que abandonar minha cidade para cursar graduação 

e também na escolha pelo Rio Grande do Norte como lugar para realização do curso de 

mestrado. A dor da indecisão e a vontade de conciliar o “ficar e o sair”, assim como na 

minha biografia, atinge também muitas jovens rurais que aspiram aos benefícios da 

cidade grande, desejando não se desprender de suas raízes.  

Aponto essa questão em específico para sinalizar como meu campo de estudo foi 

se costurando ambiguamente, como familiar e exótico. Certamente, guardo diferenças 

em relação a vida das jovens investigadas – o próprio fato de ser homem – o que muitas 

vezes dificultou a compreensão de suas práticas e os sentidos atribuídos por elas, pois 

como afirma Cláudia Fonseca (1998) o processo comunicativo entre pesquisador e 

pesquisado pode ser nebuloso por conta de diferenças, como classe, sexo ou faixa etária,  

“distâncias sociais” que podem jogar areia no diálogo. Contudo, em alguns momentos, 

me senti tão próximo delas que precisei pensar na minha relação com o contexto 

estudado, para não deixar com que minha experiência e emoções de quem já passou por 

momentos como os que elas atravessam, pudesse tornar o texto etnográfico um panfleto 

de pouco valor, fazendo a defesa por determinados caminhos a seguir.  

Admito que o próprio interesse de pesquisa reflete experiências de vida, 

apresentadas brevemente acima. Os dilemas vividos por essas jovens, o ir e vir, a 

                                                           
8
 Reitero o que já afirmei em nota anterior sobre uso dos nomes, que opto por manter em anonimato. 
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decisão entre o ficar e o sair um dia já foram meus. Continuam sendo meus. Machado 

Pais (2011) afirma que o artesão possui a capacidade de verter experiências de vida na 

produção artesanal. Da mesma forma, segundo este autor, acontece com o cientista 

social, que tem sua produção intelectual como fruto e resultado da recriação da vida 

cotidiana. Assim como “o que as tecedeiras produzem não é alheio ao que lhes vai na 

cabeça” (PAIS, 2011, p. 116), a experiência sociológica também não o é. O ponto de 

partida da Sociologia enquanto artesanato intelectual é, portanto, a interrogação 

sociológica do cotidiano, das experiências enigmáticas, que nos impelem à decifração. 

Sem dúvidas, minha produção está inspirada, direta e indiretamente, nos meus 

processos e experiências pregressas, ou nos dizeres de Haraway (2000), nos rastros dos 

meus passos físicos e simbólicos, uma vez que não há pesquisa que não se relacione 

com as experiências subjetivas do pesquisador. Este texto é, assim, uma tentativa de 

descobrir-me no “Outro”, atividade antropológica por excelência.  

 Ao tomar o comportamento como ação simbólica, proponho-me a desvendar o 

simbolismo das ações das minhas interlocutoras, tentando compreender o que se 

exprime através de suas condutas a partir de seus pontos de vista, tendo como norte 

teórico-metodológico a busca pela interpretação dos significados locais. Compartilho 

com Geertz (1989), a concepção de que a etnografia se caracteriza pelo esforço 

intelectual de enxergar o contexto no qual os atos dos sujeitos da pesquisa são 

produzidos, percebidos e interpretados. Assim, seguindo Geertz, trabalho na perspectiva 

de perceber os significados e sentidos atribuídos pelas minhas interlocutoras à 

comunidade onde residem e à universidade e a vivência no espaço citadino, e como, a 

partir disso, os projetos de vida se desenham e se metamorfoseiam. Opto por ouvir suas 

narrativas enquanto discursos carregados de sentidos, desnudados pela análise 

simbólica.  

Portanto, para atingir os objetivos dessa pesquisa, dentro de uma abordagem 

qualitativa, e tendo a etnografia como espinha dorsal da investigação, elejo como 

técnicas de pesquisa a observação participante e entrevistas semi-estruturadas, onde 

procurarei também traçar narrativas biográficas de minhas interlocutoras.  

Ao tomar como objetivo dessa pesquisa a busca por sentidos e as motivações 

que impulsionam essas jovens rurais a entrarem na universidade, assumo a cultura no 

seu conceito semiótico geertziano, como sistema de interação de significados 
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interpretáveis. Assim, procuro trabalhar como um intérprete de significados das 

condutas observadas a partir de seus pontos de vista. Para perceber os sentidos das 

ações tratarei de realizar uma descrição densa (GEERTZ, 1989), atentando para todas as 

circunstâncias sociais que rodeiam a vida de minhas interlocutoras, a fim de obter um 

manuscrito estranho para ser lido através de um esforço intelectual. Nisso se 

caracterizaria a etnografia, conforme Geertz.  

A observação participante, elemento importante para alcançar meus objetivos, é 

uma técnica de pesquisa em Antropologia convencionalmente atribuída a Malinowski 

(1984) ao realizar estudo entre os trobriandeses, onde o pesquisador, além de observar 

diretamente as ações e práticas dos nativos, buscava participar da vida na aldeia, da 

maneira mais natural possível, tentando agir e pensar como um deles. Contrapondo-se a 

esta posição, Geertz (1997) postula que mais importante que colocar-se embaixo da pele 

do outro, é “descobrir que diabos eles acham que estão fazendo” (GEERTZ, 1997, p. 

89), pois o máximo que o pesquisador “percebe, e mesmo com bastante insegurança, é o 

„com que‟, ou „por meios de que‟ ou „através de que‟ os outros percebem” (GEERTZ, 

1997, p. 89). Assim, a imersão entre o grupo investigado faz-se necessária, mas nunca 

na perspectiva de tornar-me um “pesquisador camaleão”, pois o antropólogo nunca 

deixará de ser um estrangeiro, apesar de tentar exercitar a vivência como um nativo 

(ZALUAR, 2009; SCHWADE, 1992). O antropólogo é sempre o outro, embora exercite 

viver como um deles. Isso fica claro com a interdição a certas situações, pois não existe 

o “nativo passivo”, ele julga, observa, nos lê, “decidem o que devemos ouvir e 

observar” (SCHWADE, 1992, p. 47). 

Considerando que “para entender a cultura do ponto de vista do sujeito que fala, 

atua e pensa, o antropólogo se precisa valer tanto da representação quanto da ação” 

(ZALUAR, 1986), entendo que a observação participante se faz importante, mas que as 

entrevistas e as conversas informais são indispensáveis, haja vista que as representações 

só podem ser alcançadas através dos discursos. Acerca desse assunto, Magnani (1986) 

afirma que prática e discurso não são realidades que se excluem, “são antes pistas 

diferentes e complementares para a compreensão do significado” (MAGNANI, 1986, p. 

140). Busco, assim, trabalhar na procura de entender como essas duas vias de acesso ao 

entendimento se complementam para interpretar os sentidos e motivações das 

interlocutoras da pesquisa. 
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Peirano (1995) argumenta a favor de uma prática etnográfica que se caracterize 

de maneira detalhista, artesanal e microscópica, devendo estar, intrinsecamente, ligada a 

realidade vivida pelo grupo pesquisado. Dessa forma, não busco trabalhar com 

categorias abstratas e amplas, que acrescentariam pouco ou nada para entendermos o 

contexto estudado. Trabalho de maneira a não adotar uma apreciação que vise à 

construção de um sistema ou estrutura congruente, onde os fragmentos unem-se pela 

homogeneidade, e dão forma a um sistema explicativo coerente e global. Antes, acredito 

que “o que os discursos revelam são memórias fragmentadas, justapostas e informações 

parceladas e/ou contraditórias, explicações parciais que não têm de se conectar para 

formar um todo” (CALDEIRA, 1984, p. 283). Parafraseando Teresa Caldeira, por 

considerar a experiência cotidiana fragmentada, faço com que os dados e informações 

que dão corpo à dissertação, funcionem como peças de um caleidoscópio, que em 

movimento, se reorganizam de múltiplas formas, possibilitando diversas análises, 

rejeitando a ideia de formar um quebra-cabeça engessado, que uma vez no lugar, 

recusa-se a sofrer modificações.  

Para a realização da prática etnográfica, os sentidos possuem uma importância 

salutar para a apreensão cognitiva nas disciplinas sociais. Segundo Silva (2009), a 

etnografia constitui-se em três fases: situar-se, observar e descrever, etapas marcadas 

pelo cultivo permanente da sensibilidade e do treinamento em teoria antropológica 

como orientadores desse itinerário na investigação. É necessário, inicialmente, que o 

pesquisador conheça e se faça conhecer pelo espaço da pesquisa, a fim de adquirir um 

lugar e uma identidade (que se ganha pela interação), pois só assim será possível um 

envolvimento com os interlocutores e a formação de uma rede que é salutar nessa fase 

do trabalho. Após situar-se em campo, a observação é imprescindível. Silva (2009) 

afirma que o que se vê é inextrincável à situação do antropólogo, bem como ao percurso 

que ele fez para ver. A situação do pesquisador em campo, portanto, conformaria a sua 

visão. Além disso, é importante atentar para o fato de que o olhar que observa implica 

necessariamente um olhar disciplinado e organizado, que elabora e reelabora 

interpretações do que se vê. O processo descrito até aqui é movido para o ato de 

escrever. Assim, todos os sentidos do pesquisador que tiveram empenhados no processo 

de situar-se e observar confluem para a escrita do texto etnográfico. Tal ato implica 

numa organização da matéria de tudo que foi experimentado em campo, que se 
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organiza, se desorganiza, se modela, se olha e se revê. Nesse contexto, a “boa 

entrevista” é imprescindível para o desenvolvimento do trabalho antropológico.  

 Kaufmann (2013) nos ensina que a “boa” entrevista seria aquela que surge como 

fruto de uma conquista na interação – refiro-me a uma relação prolongada, não a 

encontros fortuitos ou conversas casuais – precisando haver, assim, uma “sintonia” 

política, existencial, social e cultural entre entrevistado e entrevistador, possuindo estes 

uma relação dialógica, onde deve se tentar desconstruir uma hierarquia que pode 

atrapalhar na condução do processo e impedir um aprofundamento da conversa. Dessa 

maneira, logo nos primeiros dias de campo, pude perceber que entrevistar inicialmente 

as pessoas que poderiam me interessar seria infrutífero e até mesmo uma forma de 

“espantar” esses sujeitos. Pacientemente, precisei conquistar a confiança e a atenção 

desses para que a entrevista em profundidade se configurasse como mecanismo 

importante para que os dados começassem a surgir.  

Segundo Kaufmann (2013), o pesquisador deverá instigar o investigado a 

pensar, dando atenção e escutando ativamente a reflexividade dos indivíduos, para 

provocar o envolvimento do entrevistado, levando-o a se sentir importante por possuir 

um saber que o entrevistador não tem, valorizando, inclusive, as estórias e narrativas 

que podem pouco interessar ao pesquisador. Portanto, a escuta ativa e reflexiva 

proporcionará o contato com as representações e com o imaginário dos indivíduos em 

questão. A voz nativa funciona, assim, como importante chave de acesso à formulação 

do conhecimento antropológico. Precisa “desestabilizar” o pesquisador (GOLDMAN, 

2005), no sentido de fazê-lo pensar e repensar sobre aquilo que foi dito. Durante as 

conversas e entrevistas, tentei agir com uma “atenção flutuante” (THIOLLENT, 1989), 

onde ao mesmo tempo que deixava a conversa fluir, procurava, em certos momentos, 

direcionar as falas para questões de meu interesse, estimulando assuntos e solicitando 

esclarecimentos acerca de pontos nebulosos.  

Foi de fundamental importância para o andamento do processo de confiança e 

conquista dos sujeitos investigados transformar suas narrativas dos acontecimentos 

triviais e ordinários (que segundo as interlocutoras poderiam não interessar) em eventos 

extraordinários, em falas relevantes, que ouvidos com atenção, puderam promover 

importantes reflexões para o desenvolvimento da pesquisa. Conversas sobre seus 

momentos da infância, por exemplo, que à primeira tentativa, não consegui descobrir, 
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depois foram se descortinando e mostrando-se como salutares para se pensar as relações 

dessas jovens com o lugar de origem. Escutar suas narrativas biográficas, valorizando 

suas falas, mostrando curiosidade, configurou-se como extraordinária chave de acesso a 

elaboração da etnografia. 

Para compreender os sentidos e significados que me proponho, penso ser de 

fundamental importância os relatos biográficos de minhas interlocutoras, pois creio que 

escutar suas vidas narradas auxilia a entender as escolhas e trajetórias dessas jovens até 

então. Entendo, como Kofes (2015), que as narrativas biográficas – apesar de vistas com 

certas ressalvas – podem ser úteis no empreendimento antropológico, desde que 

entendidas como documentos etnográficos, que juntas à etnografia marcam a 

experiência da alteridade. Cadeias narrativas de como os fatos biográficos se sucederam 

podem levar o pesquisador a uma maior potência interpretativa (DIÓGENES, 1998), 

pois consegue reconstruir vivências e sentidos que não poderiam emergir em entrevistas 

padronizadas perguntando-se do “porquê” das coisas.  

 De tal modo, acreditando que tais narrativas sempre fazem referência ao que é 

coletivo, desvelando, assim, os valores culturais de determinado grupo, assumo que o 

principal papel dos relatos biográficos, na antropologia, é o de “extrair as construções 

com as quais operam os agentes em seus campos semânticos próprios” (KOFES, 2015, 

p. 37). Dessa forma, aspectos biográficos das interlocutoras que se repetiam, ligados a 

sua criação e infância, por exemplo, sinalizavam um padrão instituído naquele local, 

que representa a quase totalidade do grupo de jovens mulheres.  

Penso que com essa estratagema metodológica foi possível articular os sujeitos 

da pesquisa com suas relações sociais, evidenciando as teias tecidas, como nos ensina 

Cláudia Fonseca (1998). Esta autora aponta para a importância da forma como se 

organiza os dados, já que estes não falam por si só. Parafraseando-a, tudo depende de 

como emolduramos o material. O importante é pontuar o lugar sociológico dos 

entrevistados, situando-os dentro de seus contextos relacionais históricos e sociais. 

Destarte, assim como Fonseca (1998), procuro combater uma tendência oriunda do 

individualismo metodológico de isolar o sujeito do seu contexto; procuro, assim, uma 

articulação do particular, através do olhar para os atores sociais, com o geral, 

construindo uma análise social onde os seres humanos são tomados em sua 

historicidade. Sem isso, segundo a autora, não há antropologia. Assim, a trajetória 
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particular das interlocutoras deve servir para compreender aspectos mais abrangentes de 

práticas e interações que se desenvolvem na conjuntura onde estão inseridas, já que seus 

itinerários são trilhados enquanto pertencentes a um grupo social.  

Assim como Evans-Pritchard (2005) buscara, através da descoberta etnográfica 

com os azande, apreender os elementos que mobilizavam suas crenças e práticas, me 

coloco nesta busca por desvendar os aspectos simbólicos que impulsionam a saga 

dessas jovens na busca pelo ensino superior, atentando para os desdobramentos dessa 

ação. Para isso, através da observação participante, busco descrever densamente os 

aspectos que rodeiam suas vidas, entendendo que a Antropologia é uma ciência 

interpretativa, à procura do significado. A seguir, narro parte das experiências de campo 

de onde retirei a “carne e o sangue” (MALINOWSKI, 1984) do presente texto 

etnográfico.  

 

Os primeiros passos 

 

A proximidade do início do trabalho de campo coloca ao etnógrafo múltiplas 

incertezas e aflições de como adentrar, situar-se e conviver entre seus interlocutores, em 

síntese, de como fazer um bom trabalho. Foote Whyte (2005) já preconizava a 

impossibilidade do pesquisador prever as desventuras pelas quais passaria, pois apesar 

das etnografias serem “boas para pensar”, não encontramos nelas um relato fiel do que 

enfrentaremos e de como resolver os dilemas do campo.  Assim, o antropólogo pode até 

ter ouvido falar sobre os possíveis atalhos e artimanhas a seguir, “mas, é 

fundamentalmente no caminho que, obviamente, faz a sua própria trajetória” 

(DIÓGENES, 1998, p. 86).  

Compartilho com Evans-Pritchard (2005) que não há caminho ou fórmula 

pronta, mas o conhecimento da teoria antropológica pode funcionar como um guia na 

condução do empreendimento etnográfico, apontando o que observar e selecionar 

durante o transcurso. Ou, de acordo com as palavras de Mariza Peirano (2014), “a 

história da antropologia representa nossa fonte teórica por meio das monografias que 

nossos antecessores deixaram” (PEIRANO, 2014, p. 381). Assim, amparado por esses 
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princípios, me lancei ao desafio do fazer etnográfico, inicialmente indo ao encontro 

daquelas que me interessam: as estudantes universitárias de Alto Novo.  

A jornada inicial deste trabalho começou muito antes do encontro a que acabo de 

me referir. Se em janeiro de 2017 inicio minhas incursões a campo na comunidade de 

Alto Novo, posso afirmar que os motivos impulsionadores desta pesquisa me remetem a 

quase dez anos antes. Pensando que a imersão na memória dos afetos, experimentos e 

sensações vividas de um determinado período são importantes para se pensar a 

demarcação do presente, acredito que os itinerários por mim percorridos até aqui são 

significativos para compreender a elaboração do recorte de meu objeto de pesquisa, bem 

como pensar a relação entre minha biografia e pertencimentos pessoais com a 

investigação que tomará corpo a seguir. Penso que em certa medida posso demarcar 

similaridades com as jovens que estudei. Esse texto pontua, assim, angústias 

compartilhadas pelo pesquisador em algum momento da sua vida, sobretudo a difícil 

decisão de “voar mais alto”, expressão tão ouvida por mim no percurso investigativo, 

mas que não se dá sem boa dose de sofrimento e castração, pois o abrir das asas sempre 

deixa alguma coisa para trás.  

Com dezessete anos de idade, iniciei o curso de Ciências Sociais na 

Universidade Estadual Vale do Acaraú
9
. Na época, morando com meus pais na cidade 

de Itapajé, interior cearense – porém, não área rural – me deslocava para Sobral no 

transporte universitário da cidade, partilhando, dessa forma, com minhas interlocutoras 

a condição de “universitário-viajante” (FREITAS & BRAGA, 2013) – embora minhas 

viagens tenham durado pouco mais de um ano apenas, pois após esse período decidi 

mudar definitivamente para Sobral.  

Já morando em Sobral, continuei minha trajetória nos ônibus universitários para 

me deslocar até o campus onde estudo, pois a cidade não possuía sistema de transporte 

público. O deslocamento dentro da cidade, para quem não possui veículo próprio, se 

dava, em grande maioria, através de moto-táxi, artigo de luxo para estudantes 

universitários. Dessa forma, mesmo quem mora em Sobral faz uso dos transportes 

                                                           
9
 Universidade fundada em 1968, localizada em Sobral, norte cearense, para onde convergem inúmeros 

jovens de aproximadamente cinquenta municípios circunvizinhos visando cursar o ensino superior. 

Obteve ampla expansão nos anos 1990, no reitorado do professor e sociólogo José Teodoro Soares (1990-

2006), ampliando os cursos de graduação e pós-graduação, bem como a oferta de vagas. Atualmente, a 

universidade possui mais de oito mil alunos, e sua, enorme maioria não reside em Sobral, fazendo uso dos 

transportes universitários. 
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universitários para ir e voltar da Universidade. É comum aos estudantes esperarem os 

ônibus universitários vindos de outras cidades em determinados pontos, como a Praça 

São João, onde eu e outros amigos esperávamos um transporte que nos levasse ao 

campus.  

No terceiro período do curso, fui convidado pela professora Isaurora Martins a 

compor seu grupo de pesquisa no projeto “Mobilidade estudantil e transportes 

universitários na região Norte do Ceará”, no qual fui bolsista de iniciação científica de 

2010 a 2012. Com minha participação neste projeto, passei então a me dedicar aos 

estudos sobre juventude universitária, sobretudo, em contexto de mobilidade estudantil 

naquela região. Realizei trabalho de campo em diversas cidades no norte cearense, tive 

a oportunidade de entrevistar muitos estudantes, conhecer sua realidade, acessar as suas 

vidas dentro e fora dos ônibus, pude percorrer seus itinerários e conhecer seus anseios, 

seus receios e seus sonhos. Publiquei alguns artigos sobre a temática, escrevi minha 

monografia de graduação e especialização sobre esses jovens e realizei, ainda, pequenos 

trabalhos imagéticos e audiovisuais sobre minha experiência de campo. Mesmo após, a 

escrita monográfica e com o fim do projeto, continuei a me debruçar sobre o universo 

dessa juventude, abarcando outros recortes, como, por exemplo, sua organização 

política e a luta pelo transporte.  

 Voltar aos seus dados de pesquisa e aos afetos, frutos do encontro etnográfico, 

que podem ser textualizados pelo diário de campo ou captados através de imagens 

fotográficas, por exemplo, proporcionam ao pesquisador repensar/rememorar aspectos 

importantes e construir novos recortes. Ademais, o contato intermitente com esses 

jovens me fazia estar sempre “dentro” do seu universo, que passou a me ser, senão 

completamente familiar, ao menos bastante íntimo. Deste modo, ao rememorar 

lembranças dos encontros/viagens e reler meus diários de campo, construí meu recorte 

para o projeto de mestrado, que seria compreender a juventude rural que realiza o curso 

superior em Sobral, o que move esses jovens e quais seriam seus projetos de futuro. 

Trato especificamente das mulheres por compreender que o gênero é um importante 

fator de subjetividade no meu campo. Assim, delineio meu percurso de pesquisa nesta 

etapa. 

Acredito ser necessário fazer essa regressão para explicar meu envolvimento 

com o campo de estudo que aqui delimito. As questões de pesquisa exploradas neste 
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texto nasceram das experiências de vida do pesquisador. Dessa maneira, o mote dos 

escritos apresentados aqui emergiu no trânsito da minha vida, em todos os percursos 

textualizados nos últimos parágrafos.  

O pontapé inicial “operacional/prático” da pesquisa começa na minha primeira 

ida à Alto Novo, nos primeiros dias de 2017, embora durante todo o ano de 2016 – 

época em que cursei as disciplinas do mestrado – tenha me mantido informado sobre as 

questões referentes ao transporte dos estudantes desse local e já buscado alguma 

aproximação inicial. O ideal e desejado por mim seria ir no ônibus universitário, 

partindo de Sobral, por volta das 22 horas, após o término das aulas, pois já poderia 

conhecer pessoas e criar vínculos com as pessoas que me interessavam. Contudo, minha 

ideia inicial tornou-se inviável, pois era período de férias, assim tive que ir pela manhã 

no transporte alternativo (van) que sai de Sobral às 11 horas
10

. 

Logicamente, antes de partir para o lócus da pesquisa tive de me preocupar com 

questões práticas para as quais devem atentar todo etnógrafo, como onde iria viver, 

dormir, comer (DAMATTA, 1978). Logo quando surgiu a ideia de pesquisar jovens de 

Alto Novo, acionei uma grande amiga, natural deste lugar, que conheci durante a 

graduação (fomos colegas de sala) e com a qual mantenho fortes laços até o presente. 

Desde o início, ela se mostrou bastante solícita em me ajudar no que fosse necessário, 

oferecendo sua casa para que eu me estabelecesse, bem como me auxiliar no que fosse 

preciso. Assim, nas vésperas do início do trabalho, comuniquei que iria à sua casa e tive 

um retorno positivo. E ainda melhor: ela estaria lá para me receber e me ajudar nos 

primeiros contatos, pois era período de férias de suas aulas do mestrado que cursa em 

Fortaleza. Portanto, estava tudo certo para que a pesquisa, de fato, tivesse início. Avisei 

a que horas sairia de Sobral e prontamente ela se dispôs a me esperar na última parada 

do transporte, que fica perto de sua casa, anunciando que nem adiantaria tentar se 

comunicar via celular, pois o sinal da única operadora que lá funciona é bastante 

incerto. Assim, fui na certeza de ser esperado na Igreja da cidade, onde finda a linha do 

transporte. 

Como não sabia como funcionava a lógica dos carros que fazem o trajeto Sobral-

Alto Novo cheguei na Praça do antigo Fórum (como é conhecido o local) bem cedo, por 
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 A informação do local do transporte e horário de saída foi fornecida pela minha informante, a qual 

discorrerei adiante. 
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volta das 9 horas e procurei me informar, apesar de já ter sondado. A ansiedade e a 

curiosidade me empurraram da cama logo cedo. Como a praça é cercada por vans e 

ônibus que partem para diversas cidades (Moraújo, Cariré, Reriutaba, Guaraciaba, 

Forquilha, dentre outros), ao chegar fui sendo assediado pelos motoristas para que eu 

entrasse em seus carros. Quase não conseguia falar para pedir informações do transporte 

para Alto Novo, até que avistei, de longe, a van que faz o percurso desejado, onde havia 

escrito “Sobral/Águas Lindas – Via Alto Novo”. Ao me aproximar, perguntei ao rapaz 

que fazia a função de cobrador se, realmente, ia pro destino anunciado pela enorme 

placa acima do veículo. Respondeu que sim, mas iria demorar um pouco, sentei-me 

num banco próximo e faltando quinze minutos para sua partida, entrei e tomei assento. 

Como fui um dos primeiros a chegar, consegui sentar, mas o carro ia bastante lotado, 

com pessoas em pé. As conversas entre quase todos durante o trajeto, me fizeram 

perceber que eram todos conhecidos, senão todos de Alto Novo, mas de localidades 

próximas, que foram descendo no caminho. Dessa forma, minha presença e com uma 

enorme mala, certamente, causou estranheza entre os presentes.  

Durante o período na estrada, quanto mais se aproximava de Alto Novo, mais a 

paisagem monocromática do verde ganhava relevo, junto com alguns tons de azul das 

águas de rios e açudes que banham a comunidade. Várias plantações de milho e feijão 

tomavam as terras, dividindo espaço com animais, como bois, carneiros, galinhas e 

porcos, cenários que me remeteram a minha infância de quando, no inverno, ia visitar 

meus avós na sua fazenda, no sul do Ceará.  

 Por volta de meio dia, após atravessar uma ponte, avisto uma placa onde está 

escrito “Alto Novo – Zona Urbana”. As pessoas vão começando a descer em certos 

pontos e eu permaneço sentado esperando chegar onde fui recomendado para 

desembarcar. Finalmente, chego na praça da igreja, restando no veículo apenas eu, o 

cobrador e outra moça. Ao descer, para minha surpresa, não encontro minha amiga e 

meio atordoado devo ter causado preocupação para a moça que desceu junto comigo. 

Indagado para onde iria, informei o nome da minha amiga, ao que ela me responde: 

“Ah, conheço demais, ela mora descendo aqui essa rua. Quer que lhe leve até lá?”. 

Agradeci a gentileza e caminhamos sob um sol escaldante. No pequeno trajeto, avisto 

de longe, correndo em minha direção, a amiga que ficou de me buscar na praça da 

Igreja, justificando seu atraso e me pedindo desculpas. Após nos cumprimentarmos e 
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nos abraçarmos, agradeci a moça que me acompanhou, e fui para aquela que seria 

minha moradia por algumas semanas.  

Assim como Foote Whyte (2005) que em sua pesquisa em Corneville hospedou-

se na casa da família Martini, estratégia de pesquisa importante em seu contexto, 

também me vali de uma casa como aquela, de onde pudesse sair e a qual pudesse 

retornar (FOOTE WHYTE, 2005). Ao chegar, fui apresentado aos pais e irmãos da 

minha amiga que me receberam muito bem e logo foram dialogando comigo. Fiquei 

alojado no quarto da anfitriã, deixei minha mala, tomei banho e fomos almoçar. Durante 

a refeição, conversamos bastante sobre meu interesse de pesquisa e como ela também é 

cientista social trocamos inúmeras figurinhas. Ademais, fui logo tratando de indagar 

sobre muitos elementos locais e pedindo que fôssemos conhecer o lugar, bem como 

sondei sobre possíveis informantes. Curiosidade e ansiedade próprias daquele que 

precisa ser “iniciado” para começar sua pesquisa.  

A ligação com algum “nativo” – embora minha amiga hoje resida em Fortaleza e 

vai esporadicamente à Alto Novo – traz sempre benefícios para a inserção do 

pesquisador em campo, abrindo caminhos e o acesso às práticas locais. Foi assim com 

Foote Whyte (2005) ao estabelecer laços com Doc, que o introduziu no mundo das 

esquinas de Corneville, permitindo-o circular por lugares e situações elementares para o 

andamento de sua pesquisa. Como Foote Whyte (2005) denomina Doc de “padrinho”, 

doravante tratarei minha amiga, que me inseriu no campo, como “madrinha” ou pelo 

nome fictício com o qual lhe batizei: Violeta.  

Logo no primeiro dia em que cheguei, após uma longa conversa sobre inúmeros 

assuntos que versam sobre minha pesquisa, minha madrinha e eu fomos andar pela 

comunidade, que me foi apresentada como “centro”, pois há pequenas localidades mais 

afastadas que os habitantes de Alto Novo denominam de “interior” ou “vilas” (de onde 

vêm estudantes para buscar o transporte no “centro” de Alto Novo). Confesso que me 

causou estranheza essa separação, pois, para mim, seria tudo “interior”, já que Alto 

Novo já é um distrito rural. Adianto que nesta primeira investida etnográfica conheci 

apenas o chamado “centro”, que se refere ao povoado ao redor da Igreja.  
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FIGURA 1. CROQUI DO “CENTRO” DE ALTO NOVO  
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Ao sair de casa, acompanhado por Violeta, não demora muito para perceber que 

eu atraía todos os olhares, algo normal, pois num lugar em que todos se conhecem, 

certamente o desconhecido chama atenção, sentindo-me, por isso, deslocado e sem 

graça. Dessa ocasião, ressalto dois importantes pontos: o fato de receber olhares de 

surpresa e admiração pela presença de um outsider
11

 num meio estritamente “familiar”. 

Descobriria depois que era, de fato, literalmente familiar, pois, ao que me pareceu todos 

descendem do mesmo tronco familiar, pois vez por outra nas conversas acionavam 

mecanismos para “aparentar” as pessoas entre si. Uma ocasião ilustra bem esse fato: 

certa vez numa visita de Violeta à casa de uma amiga, onde eu a acompanhei, elas 
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falavam sobre várias pessoas, citando diversos nomes e, eu indago se essas pessoas têm 

relação entre si, ao que Violeta responde: “Aqui é tudo parente, Ricardo, é tudo 

entrelaçado um no outro, a gente nem sabe explicar direito o grau, só sabe que é tudo 

parente”. Outro fato que decorre das minhas andanças por Alto Novo com Violeta eram 

as fofocas de que éramos possivelmente namorados, o que poderia me deixar em 

situação embaraçosa naquele contexto. 

Na primeira vez, portanto, que caminhei pelas ruas de Alto Novo tive a sensação 

de que era uma peça que não encaixava-se àquele quebra-cabeças. Claro que isso foi 

amenizado por estar acompanhado de Violeta, que tentou, sem sucesso, me ambientar 

àquela paisagem. Quando passávamos por algum conhecido seu – o que representava 

praticamente todos os transeuntes – parava, cumprimentava, conversava um pouco e a 

mim restava dar um sorriso amarelo numa tentativa de demonstrar simpatia – o que as 

vezes funcionou, outras não. Trata-se do difícil processo de início de qualquer pesquisa. 

Fomos à casa de sua avó nesse percurso, uma senhora de setenta anos, bastante 

simpática e “conversadeira”, como se autodenominou. Dona Júlia, ao chegarmos, estava 

sentada numa cadeira de balanço, posta na calçada de sua casa, prática bastante comum 

naquele lugar, sobretudo entre os mais velhos. Ofereceu-nos logo um café que tinha 

acabado de fazer. Aceitei a gentileza, nos sentamos e ficamos ali, na calçada, durante 

um bom tempo. Lembrei-me de certa vez de uma fala da prof. Ellen Woortmann, 

durante uma disciplina ministrada no PPGAS/UFRN, onde pontuou seu gosto por ouvir 

os relatos dos velhos nas pesquisas em que empreendeu e como esses foram importantes 

para pensar inúmeras questões do campo. Essa conversa com Dona Júlia foi bastante 

proveitosa para a pesquisa. Foi a primeira pessoa que mostrou-se aberta para conversar 

e com quem conversei profundamente sobre como era a vida naquele local, onde ela 

nascera, crescera, casara e tornara-se mãe e avó. Pontos fundamentais que alicerçam a 

vida social no lugar floresceram: relações de parentesco, organização social, política, 

juventude, relações de gênero, dentre outros.  

Após o café, já era quase noite, quando nos perguntou se queríamos jantar uma 

sopa que a moça que a ajuda fez. Imediatamente, Violeta falou que sim e pelos seus 

gestos corporais, percebi que seria indelicadeza a recusa do convite, então, mesmo sem 

fome, aceitei e fomos à sala de jantar, com uma enorme mesa – o que me fez pensar que 

a família fosse bem extensa – e várias fotografias emolduradas de membros familiares, 
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o que ao perguntar, logo descobri que tratavam-se todos de parentes de seu marido – o 

que também é bastante revelador do local, acompanhando o pensamento de Woortmann 

(1995), ao afirmar que as fotografias, mais do que memórias afetivas, remetem-se a 

estrutura do grupo familiar, apontando a centralidade do marido na organização social e 

estética de ornamentação do lar. Sentamos à mesa, junto com seu marido e dois filhos e 

falando de um ocorrido familiar que não entendi muito bem, a conversa passou a girar 

em torno das mudanças geracionais e como os jovens de hoje relacionam-se com suas 

famílias, que não possuem “apego a ninguém!”. Obviamente, não podia perder aquela 

oportunidade e passei a fazer questionamentos e incitar algumas falas sobre o assunto. 

Concluí que há, ao menos naquele núcleo familiar, uma ode ao passado, onde as coisas 

eram melhores, pois os filhos obedeciam aos pais, ficavam juntos dos seus e tinham 

Alto Novo como lugar de viver, de trabalhar e de morrer, o que não acontece mais hoje, 

conforme Dona Júlia. Com o tempo, pude perceber que, de maneira geral, há entre os 

habitantes do local essa nostalgia de um passado saudoso, onde as relações sociais eram 

mais próximas e fortes que hoje. Essa impressão inicial se repetiria inúmeras vezes no 

decorrer do trabalho. Fora um jantar, sem dúvida, recheado de sabores do campo, em 

sentido literal. 

Durante os primeiros dias, dediquei-me a conhecer todos os lugares possíveis e, 

consequentemente, tentar me familiarizar com as pessoas – falo em amplo sentido, não 

apenas os jovens estudantes e as possíveis interlocutoras. Assim, percorri as poucas ruas 

do lugar, sempre acompanhado por Violeta e sendo apresentado como um amigo, pois 

nesse primeiro momento de observação não deixei claro minha condição de pesquisador 

e percebi, com o passar do tempo, que isso não era importante para aquelas pessoas. A 

primeira vez que explicitei meus objetivos de pesquisa foram com os estudantes, aos 

quais relatarei adiante.  

Conheci grande parte de Alto Novo logo nos primeiros dias, inclusive 

frequentando a casa dos amigos de Violeta – o que foi importante para estabelecer 

contatos e amizades para amenizar a solidão do trabalho de campo, pois nas próximas 

incursões ao lugar, Violeta não se fez presente, pois estava em período letivo em 

Fortaleza. O lugar conta com uma escola municipal (de nível fundamental), um anexo 

da escola estadual (de nível médio), um posto de saúde, alguns estabelecimentos 

comerciais, como uma farmácia improvisada numa casa; algumas padarias, também 

improvisadas que funcionam nos quintais das casas de seus donos; uma mercearia, onde 
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se vende pequenos itens de gênero alimentício; três bares, onde praticamente nunca vi 

ninguém bebendo ou jogando sinuca; uma igreja católica, localizada na praça principal, 

onde se realizam missas quinzenalmente, pois há uma pequena quantidade de padres 

para atender vários locais; uma igreja evangélica, sediada numa casa, quase em frente à 

praça principal. Com exceção dessa última, fui a todos esses lugares com Violeta (com 

exceção dos bares, pois as mulheres nunca frequentam esses estabelecimentos), 

conversei um pouco, quando possível, na tentativa de tentar situar-me naquele ambiente. 

Sem dúvida, a presença de Violeta foi de extrema importância para que as pessoas 

pudessem sentir-se minimamente confortáveis para conversar com um estranho. 

Todavia, ao fim das contas, percebi que o lugar onde menos tive dificuldade de “puxar 

assunto” e tornar-me menos distante foram com as pessoas com quem pude ter contato 

nessa fase da pesquisa, pois nos primeiros dias no ônibus dos estudantes – onde dirigi 

maior atenção na segunda incursão a campo –  foi bastante difícil encontrar 

receptividade à minha presença.  

Portanto, nestes contatos iniciais com Alto Novo, onde pude conhecer o lugar, 

suas pessoas, seus tabus, as questões que inquietam e que pulsam nas primeiras falas e 

aproximações. Todavia, tentei agir como um observador que ouve, sem interrogar 

muito, apenas quando algo me chamava bastante atenção e curiosidade, tentando fugir 

do rótulo de indagador obtuso – nos termos de Geertz. Ademais, como não explicitei 

minha condição de pesquisador, considero que essa primeira ida a campo foi 

exploratória, de atenção e observação do cotidiano, o que, como mostrei, não me 

impediu de obter pequenos fios que me conduziriam por caminhos bastante produtivos 

nos passos posteriores. Conhecer e poder me relacionar com algumas pessoas de Alto 

Novo, ouvir suas histórias – sobretudo dos mais velhos e dos jovens – me fez fervilhar a 

cabeça, traçando múltiplas linhas de raciocínio e pensar diversos caminhos a percorrer 

nas próximas idas. Um caso ilustrativo a esse respeito é este registro no diário de 

campo: 

No fim da primeira semana de minha incursão, Violeta me convidou 

para ir a missa (o que costumeiramente não faço, por não ser cristão), 

todavia, aceitei empolgado, pois para os propósitos que possuía, de 

conhecer o local e as pessoas, essa ocasião me pareceu maravilhosa, 

pois imaginei: “Em um lugar pequeno assim a missa deve ser um 

grande atrativo, acontecimento social”. Não estava equivocado, para 

minha alegria e andamento da pesquisa, pois foi nesse dia, mais 

especificamente no fim da missa, que pude participar um rico 

momento, típico de fim daquelas situações. Ao final da missa, Violeta 

e eu ficamos sentados num banco da praça e não demora muito pra 
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que ao nosso redor fique cheio de seus amigos de infância e 

adolescência, a maioria, inclusive, tendo estudado com ela toda a vida 

no anexo da escola estadual. Foi uma grande euforia tal encontro 

(penso que pelo fato dela fazer-se pouco presente em Alto Novo). Eu 

fiquei um pouco por fora, mas dialoguei com alguns por momentos. 

As conversas variaram sobre diversos assuntos, principalmente as 

lembranças de tempos antigos e o que cada um estava fazendo da vida 

naquele momento. E, óbvio, foi exatamente isso que chamou minha 

atenção. Uma luzinha se acendeu e quase grito “BINGO!” ali mesmo. 

Então, todos começaram a falar da vida ali. Logicamente, a memória 

não guardou todas as falas e como usar um caderno de notas estava 

completamente fora de cogitação, ao menos naquele momento, não 

recordarei de tudo. Mas, o que pude concluir daqueles diálogos 

entrelaçados: a insatisfação com o presente e uma fé absoluta no 

futuro, sobretudo para aqueles que são universitários (que eram por 

volta de umas três meninas e um rapaz). Os demais, que apenas 

trabalham em algum comércio ou mesmo na agricultura com os pais 

(suas ocupações me foram ditas por Violeta, no momento em que nos 

apresentou), a meu ver, apresentavam uma inquietação, algo como 

medo do futuro, por não terem “estudo” (a nível superior) e de como 

seria a vida com o tempo, já que “quanto mais o tempo passa, mais 

difícil vai ficando as coisas”. Mas, de tudo, o que pulsou mais forte 

em mim foi a fala de uma das moças: “Hoje eu „tô‟ aqui, mas esse 

lugar não é pra mim não, eu quero sair daqui quando me formar!”. 

Essa frase ecoou em mim uma noite inteira, fiquei a pensar o que isso 

poderia significar, e se era uma representação fiel de todo o conjunto. 

Só muitas outras conversas, momentos e entrevistas poderão 

responder às minhas inquietações. (Diário de campo, 16/01/2017). 

 

 Segui, assim, nas trilhas de Magnani (2002) que postula que a fase inicial de 

uma pesquisa deve configurar-se em ir a campo, exercitar a escuta, entrar em contato 

com o imaginário e as representações dos atores sociais, atentando-se também para os 

territórios pelos quais deambulam, transitam e conformam suas vidas, captando-as 

como importante cenário para análise. O “olhar de perto e de dentro” ensinado por este 

autor nisso consiste, no olhar atento, metódico e reflexivo sob os grupos e práticas 

investigadas, tomados em conjunto com o cenário social por onde tecem seus 

cotidianos.  

Passados alguns poucos dias desde que parti de Alto Novo, retorno ao lugar – 

sem o valioso auxílio de Violeta, o que se mostrou, paradoxalmente, bom e ruim ao 

mesmo tempo. Ruim por que não teria mais alguém para “abrir as portas” para 

conversas e criação/fortalecimento de vínculos, mas também bom, pois, sozinho, fui 

forçado a buscar novas alianças e criar estratégias de aproximação com quem me 

interessava, difícil condição do trabalho etnográfico. 

Na segunda ida a campo, sou recebido pelos pais tão acolhedores da minha 

amiga, que até me constrangem com tamanho carinho e hospitalidade demonstrados 
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comigo. O objetivo agora era aproximar-me do ambiente do ônibus, fazer o trajeto Alto 

Novo-Sobral-Alto Novo, poder criar vínculos com os jovens universitários, 

principalmente as jovens, e, o mais importante, mapear as possíveis interlocutoras. No 

início, pela minha experiência anterior, achei que seria a parte mais fácil do trabalho. 

Estava equivocado.  

A primeira providência que tomei foi me informar como faria para viajar no 

ônibus universitário, pois, dependendo da cidade sei como é difícil (em alguns casos, 

impossível) o acesso ao transporte por parte de alguém que nem é universitário, 

tampouco do lugar. Esse foi um fator que me causou certa tensão. Compartilhei a 

preocupação com Violeta e sempre obtinha como resposta que daria tudo certo, que não 

precisava me inquietar com isso. Usei as redes feitas nos primeiros dias, acionando um 

amigo de Violeta, César, com o qual simpatizei bastante e passamos a ser amigos 

também – e creio que a recíproca tenha sido verdadeira. Tive como resposta que não 

seria complicado, que bastava falar para determinada pessoa (membro da União dos 

Estudantes de Águas Lindas – UEAL) que sou amigo de Violeta, pois seu pai tem fortes 

relações políticas naquele lugar. Fiquei confuso e um tanto desacreditado naquilo que 

ouvira, então liguei pra Violeta e esta me confirma a mesma coisa, o que me chama 

bastante atenção e, sem dúvida, se constitui num importante dado etnográfico, que se 

corrobora por outro momento desta mesma conversa.  

Se estava interessado em como ter acesso ao ônibus, também era meu objetivo 

saber de onde este partia, o que também perguntei para esse vizinho, amigo de Violeta. 

Sou informado de que o transporte fica na pracinha quase em frente sua casa, o que me 

deixou alegre por ter apenas que atravessar a rua. Daí resolvi fazer algumas perguntas 

sobre a dinâmica de funcionamento. Perguntei se sempre o ônibus saiu dali ou se antes 

havia uma outra parada. Ele me explica que até ano passado era em outro lugar e mudou 

por que a prefeita não se reelegeu e agora a administração era outra e, por isso, o 

“guardião do ônibus
12

” (expressão usada por ele) mudara. Antes ficava numa outra 

pracinha, onde era a casa da pessoa responsável pelo ônibus, “homem de confiança da 

ex-prefeita”. Atualmente, fica na pracinha em frente a casa de Violeta, pois agora o 

responsável pelo ônibus é seu pai, conforme me explicou. Dessa maneira, não teria 

nenhum problema em viajar, já que bastava acionar o nome da família de minha amiga, 
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 Essa expressão faz referência a pessoa de Alto Novo encarregada pelos assuntos do transporte, que 

sempre é alguém muito próximo da gestão municipal. 
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caso houvesse alguma tentativa de impedimento. Assim, o acesso ao campo estava livre, 

ao menos em tese. Contudo, apesar de possuir uma permissão formal para me fazer 

presente, a aceitação e confiança dos universitários só se fez presente – a meu ver – 

algum tempo depois. Aqui reside a ambiguidade de entrar em campo: fazer-se presente 

é, sem dúvida, importante, mas a aceitação tácita e um diálogo efetivo com esses 

sujeitos se fez apenas com o desenvolver progressivo das tramas sociais do campo, 

apontando para aquilo que Nadel (2010) propõe, sobre como o “observador necessita 

muito mais do que simplesmente uma localização física conveniente” (NADEL, 2010, 

p. 66). Dessa forma, o antropólogo necessita também da “capacidade prática humana 

necessária para se obter um entendimento harmonioso com as pessoas estudadas, bem 

como o tipo correto de relacionamento pessoal, a fim de que possa conquistar sua 

confiança e pronta colaboração” (NADEL, 2010, p. 66). Esse princípio foi fundamental 

para o desenvolvimento da pesquisa. Entretanto, nada fácil de obter. As dificuldades de 

estabelecer minimamente um diálogo foram significativas.  

Logo que cheguei, pela segunda vez, em Alto Novo fui atrás das informações 

sobre o funcionamento do ônibus. Outro importante dado é que há o transporte para 

Sobral também na parte da manhã, para estudantes de cursos integrais ou matutinos, que 

sai as 5h30min. Logo que falei dos objetivos de realizar uma pesquisa sobre jovens 

estudantes, fui imediatamente desaconselhado a investir tempo com os universitários da 

manhã, pois segundo Violeta e seu amigo de quem também fiquei próximo “é muito 

parado e não teria nada interessante para se observar”. Obviamente, esse é o tipo de 

resposta que mais instiga do que desestimula um etnógrafo. Assim, passo a desejar 

conhecer os estudantes que viajam de manhã e a tarde, mas, posteriormente, decido por 

realizar o trabalho apenas com os universitários que viajam à tarde (dentre outros 

motivos, pelas condições de viagem ainda mais fatigantes durante a manhã). 

Dessa forma, coletei as informações que já mencionei, voltei à casa de Violeta, 

me arrumei, botei a mochila nas costas e fiquei na calçada de sua casa, sentado com 

César, numa cadeira de balanço. Era por volta de 16 horas. A intenção era ficar ali, de 

frente a praça onde se concentra os estudantes, observando o movimento desde o início 

e depois ir me aproximando e pegar o ônibus com eles. Estava distraído conversando 

sobre alguma coisa da qual não me recordo quando escuto um barulho e alguns gritos de 

susto. Tudo muito rápido e quando olho pra minha perna – estava de bermuda – vejo 

sangue escorrendo do meu joelho, que ficaria bastante dolorido. César demonstrou 
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bastante preocupação com aquela situação, que sequer sabíamos explicar. Uma senhora 

que estava sentada próximo falou que havia sido um homem que disparou um tiro de 

espingarda para atingir um gato que havia roubado carnes no seu comércio. Suponho – 

pois até hoje não sei explicar de fato o que aconteceu – que a bala ricocheteou nas 

pedras do calçamento e um fragmento acertou minha perna. César levou-me de moto até 

o posto de saúde e lá uma enfermeira limpou, fez um curativo e me passou uns 

comprimidos anti-inflamatórios. A essa altura, além das dores que viria a sentir por uma 

semana, ainda tinha perdido a oportunidade de começar meu trabalho no ônibus. Ficara 

para o dia seguinte. Ainda com a perna bastante dolorida e inchada, repeti o ritual do dia 

anterior. As 16 horas fui para a calçada acompanhar o início do movimento, quando por 

volta das 16h40min começam a chegar as primeiras pessoas, inclusive os estudantes das 

vilas, que usam um micro-ônibus para vir até o centro de Alto Novo. Estava um céu 

nublado, ameaçando chover, então quem chegava à praça buscava uma marquise de 

alguma casa para se proteger do fino sereno que caía naquele momento, o que evitou a 

concentração de pessoas nos bancos da praça, que costuma ocorrer geralmente. O 

ônibus fica desde meio dia – quando chega da primeira viagem à Sobral – na lateral da 

pracinha e o motorista chega ao local para abrir por volta de 16h45min. Trata-se de um 

ônibus adquirido com dinheiro do Programa Federal “Caminho da Escola
13

”, 

popularmente conhecido como “amarelinho”, em função de sua cor.  Nesse dia, assim 

que a porta foi aberta, todos os estudantes subiram imediatamente – o que também não 

ocorre frequentemente, pois ficam batendo papo nas calçadas ou na praça. Gostaria de 

me apresentar aos estudantes e explicar minhas intenções de pesquisa, mas o atípico 

movimento propiciado pela chuva não colaborou para isso.  

 

 

 

                                                           
13

 O programa Caminho da Escola foi criado com o objetivo de renovar a frota de veículos escolares, 

garantir segurança e qualidade ao transporte dos estudantes e contribuir para a redução da evasão escolar, 

ampliando, por meio do transporte diário, o acesso e a permanência na escola dos estudantes matriculados 

na educação básica da zona rural das redes estaduais e municipais. O programa também visa à 

padronização dos veículos de transporte escolar, à redução dos preços dos veículos e ao aumento da 

transparência nessas aquisições. Em 2014, a então presidenta Dilma Rousseff (PT) sancionou projeto de 

lei onde os ônibus adquiridos com recurso do FNDE podem ser utilizados também pelos alunos 

matriculados no ensino superior.  Fonte: http://www.fnde.gov.br/programas/caminho-da-escola/caminho-

da-escola-apresentacao. Acesso em21/03/2017. 

http://www.fnde.gov.br/programas/caminho-da-escola/caminho-da-escola-apresentacao
http://www.fnde.gov.br/programas/caminho-da-escola/caminho-da-escola-apresentacao
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Pelas circunstâncias adversas, só pude conversar com uma jovem (com quem 

viria a me aproximar bastante algum tempo depois), me apresentei, bem como meus 

objetivos ali, o que penso não ter tido tanta importância. Subi no ônibus conversando 

com ela. Nosso diálogo, um tanto truncado pela não receptividade da moça, demorou 

pouco mais de cinco minutos. O ônibus foi ligado e a essa altura já estava lotado, com a 

capacidade esgotada (44 pessoas sentadas), fora uns dez estudantes em pé. Nesse dia fui 

em pé, pois na condição de pesquisador-intruso não me senti a vontade de sentar-me 

com pessoas desacomodadas. Nos primeiros dias, portanto, viajei sempre em pé, o que 

torna o itinerário ainda mais cansativo. Não queria que ninguém percebesse meu 

cansaço e um certo descontentamento por viajar em pé. Certamente, não gostava 

daquela situação e tive que adotar um “controle das emoções”, nos termos de Goffman 

(2004), para esconder o cansaço e, em certos momentos, a antipatia por estar ali, 

sobretudo nos primeiros dias onde a reação à minha presença era predominantemente de 

hostilidade. Certamente, foi bastante aborrecedor aquele cenário, o cansaço e a 

indiferença chegaram em situações-limites, que me fizeram ficar muito chateado. O 

tempo foi meu aliado para contornar e “conquistar” um espaço naquele ambiente. 

Nos primeiros dias, utilizei a simpatia como recurso para me aproximar das 

jovens. Com o decorrer do trabalho de campo, foram aparecendo convites para viajar 

sentado, ao que minha recusa não era aceita, o que pode sinalizar para um maior 

entrosamento com o grupo estudado. Percebi que, com o tempo, essas jovens queriam 

estar perto de mim, pois passaram a gostar da ideia de serem ouvidas atenciosamente. 

Suas histórias me interessavam e interessava a elas contarem suas vidas narradas em 

nossos diálogos, seja no ônibus, na universidade ou em Alto Novo.  

Assim que saímos em direção à Sobral, pude perceber – novamente – um olhar 

que considero de curiosidade e rejeição – voltado a mim. Minha presença seria 

FIGURA 2. ÔNIBUS UNIVERSITÁRIO DE ALTO NOVO – FOTOGRAFIA DO AUTOR 
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impossível passar despercebida num ambiente marcado pela familiaridade, onde todos 

os dias os mesmos rostos se vêem. Pude sentir, desta forma, como o observador é 

também observado pelo seu objeto. Este “outro” estudado também nos olha e nos pensa, 

elabora teorias a nosso respeito. Em pesquisa num centro de apoio a crianças com 

câncer em Natal, Jociara Nóbrega (2011) afirma que pelo fluxo constante de novas 

pessoas naquele ambiente, sua circulação não chamava tanta atenção das pessoas, pois a 

rotatividade de pacientes, familiares e até mesmo profissionais deixava passar 

despercebida sua presença. Meu contexto etnográfico não permitia isso, pois eram todos 

oriundos de um mesmo pequeno local e que já se conhecem desde muito novos – além 

de pertencerem praticamente todos a um mesmo “tronco familiar” (percebi isso com o 

desenvolvimento da pesquisa, mas por extrapolar os limites deste trabalho não me 

deterei acerca desse assunto). 

  Pensei em me apresentar a todos de uma vez só naquele dia, todavia fazer isso 

no ônibus em movimento, superlotado e com as pessoas conversando não me pareceu 

interessante, para não dizer conveniente. Então busquei outra alternativa de 

aproximação, individual, tentando conhecer e conversar com cada um à medida do 

possível, seja no ônibus (o que foi mais difícil pela superlotação), seja nas paradas dos 

campus, em Alto Novo ou até mesmo na universidade. Considero que essa estratégia me 

rendeu melhores frutos do que suponho a apresentação coletiva no transporte. Passei a 

me aproximar individualmente dos jovens de Alto Novo, em especial, obviamente, das 

mulheres, e conseguia através disso estabelecer laços com outras, estratégia 

metodológica conhecida por bola de neve
14

.  

Assim, minhas redes foram se ampliando e com o contato pude ir percebendo 

como “atrair” a atenção dessas jovens – percepção que só foi possível com o passar do 

tempo – falando sobre coisas que podia lhes interessar, falando também da minha vida 

(pois se pedia que compartilhassem suas histórias comigo era justo que também o 

fizesse) e como é realizar uma pesquisa (o que para, muitas delas, se configurava como 

uma atividade extraterrestre). No entanto, percebo que com a decisão de falar de mim, 

antes de falar sobre a vida das jovens, foi a mais acertada estratégia de aproximação. 

Essa troca de fluxos biográficos entre mim e as universitárias foi o que mais nos 

aproximou. Assim, corroboro com Mills (2009), ao afirmar que o artesão intelectual 

                                                           
14

 Ver BECKER, H. Métodos de pesquisa em ciências sociais. São Paulo: Hucitec, 1993 
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precisa ser despretensioso, aprendendo com o que cria, e criando com o que aprende. A 

criatividade científica exige tal andar processual e reflexivo, onde precisamos estar 

atentos para aquilo que o campo nos exige e nos pede.  

Ao abordar os jovens (sobretudo, as moças, que eram quem mais me interessava 

que me aceitasse) explicava o que fazia ali, dava informações da pesquisa e meus 

objetivos. Assim como Foote Whyte (2005), estava satisfeito com a minha fala, mas 

ninguém parecia se importar com ela. Também com este autor, aprendi que mais do que 

dar explicações satisfatórias a quem se investiga, o mais importante para aceitação do 

pesquisador era a manutenção de boas relações com esses sujeitos. E assim, aos poucos, 

fui tecendo teias de relacionamentos com aqueles jovens. O tempo, aliado a certo jogo 

de cintura e paciência, foram fundamentais para o estabelecimento de confiança e 

intimidade entre mim e os jovens, sobretudo das interlocutoras deste trabalho.  

Ao contrário de Geertz (1989) ao investigar a briga de galos em Bali, que pontua 

um momento de sua aceitação em campo, rompendo com a indiferença e hostilidade 

com a qual era tratado (quando foge dos policiais durante uma das brigas de galo, assim 

como os balineses presentes ali), não saberia afirmar exatamente quando eu deixei de 

ser, ao menos, uma persona non grata (se é que, de fato, houve um momento 

específico). Como já posto, acredito que o gelo foi sendo quebrado com o tempo e 

minhas tentativas de ser alguém agradável, até mesmo prestando solidariedade, como os 

alguns casos em que consegui um abrigo na casa de amigos meus em Sobral para que 

pudessem ficar, por motivos variados. Lembro que uma das interlocutoras deste 

trabalho, em uma das nossas conversas logo quando nos conhecemos, mencionou que 

precisaria ficar a noite seguinte em Sobral e não tinha ninguém com quem pudesse 

contar. Falei que poderia ajudar e liguei para uma amiga perguntando se uma moça 

conhecida minha poderia dormir na noite seguinte em sua casa, tendo uma afirmativa 

como resposta. Tenho convicção de que essa minha ação conseguiu nos aproximar 

bastante. E assim, aos poucos, com a convivência diária consegui a aproximação 

necessária para a realização desta pesquisa. Sem dúvidas, os laços com alguns dos 

usuários dos transportes foram variáveis, desde um contato fortuito ou quase inexistente 

a um estabelecimento de amizades, que ocorreu com as interlocutoras dessa pesquisa.  

Um outro importante dado de campo que merece ser problematizado em relação 

à minha inserção entre os jovens estudantes foi uma certa imposição de tomada de 
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posicionamento minha no que se refere ao processo de luta pela conquista e manutenção 

do transporte universitário (que será descrito no capítulo dois) de Alto Novo. Essa 

“cobrança” surgiu da parte dos estudantes que compõe a associação universitária local. 

Durante conversa com um dos rapazes que ocupa um cargo na entidade, sou indagado 

sobre minha posição acerca da situação dos transportes universitários, principalmente se 

considero justa a causa dos estudantes de reivindicarem o ônibus do poder público local. 

Percebi que esse momento seria importante para minha aceitação no grupo pela maneira 

como fui abordado. Sem pestanejar, afirmei que, mesmo que a prefeitura não tenha 

obrigação legal
15

, considero que seja uma espécie de obrigação moral para com os 

jovens, afinal de contas, é um investimento para o próprio município. 

Relatei que em trabalhos de campo anteriores na região norte cearense, 

sobretudo na Serra da Ibiapaba, pude observar momentos de construção de um debate 

político importante sobre a questão dos transportes universitários, onde estudantes 

conseguiram garantir, via luta política, a manutenção destes, o que considero bastante 

louvável. Nesta mesma conversa, relato também sobre experiências de outros 

municípios em relação a conquista do ônibus, como os casos de Tianguá e de Santana 

do Acaraú, o que rende muito diálogo e uma fina sintonia. Dias depois, sou procurado 

pelo mesmo rapaz com quem conversei, que me solicita que escreva um texto (como 

“especialista” no tema da mobilidade estudantil) defendendo a importância da 

manutenção dos custos do transporte por parte da prefeitura – ressalto que os problemas 

em relação a intermitência do ônibus universitário é constante, em boa parte, devido à 

questões políticas. Aceito escrever esse texto – primeiramente, por acreditar e 

compartilhar do ideal do valor do transporte, mas também por saber que essa postura me 

renderá maior abertura com o grupo de jovens – atentando sempre para a admoestação 

de Eunice Durham (1973) do risco para o trabalho antropológico quando o pesquisador 

passa da observação participante para a participação observante, deslizando para a 

militância.  

                                                           
15

   “A Constituição Federal de 1988 estabeleceu os chamados Programas Suplementares ao Ensino, 

dentro da lógica de assegurar prioridade ao ensino fundamental regular, facilitando o acesso e 

permanência do estudante. Segundo o dispositivo constitucional, são programas suplementares: material 

didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde (art. 208, VII). Os artigos 54, VII, do 

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e 4°, VIII, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDB) reafirmam o enunciado constitucional. Assim, somente os estudantes do ensino 

fundamental têm o direito ao transporte escolar garantido por lei”. (Freitas, 2008) 
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Assim sendo, durante minha permanência no transporte, direta ou indiretamente 

fui tentado a tomar partido de questões como a que relatei acima, ao que me esquivava 

sempre que possível, de maneira sutil para que não houvesse uma ruptura dos laços 

constituídos. Apesar de buscar me abster de uma militância da luta pelo transporte, 

estava ciente de que a simpatia pelas reivindicações do grupo colocava-se como 

condição para ter acesso aos sujeitos e suas informações (SCHWADE, 1992), bem 

como ser uma figura bem vista naquele meio. Certamente, um critério de aceitação para 

minha permanência no campo em questão era a condição de compartilhar dos seus 

ideais de luta. Felizmente, pela minha experiência anterior de pesquisa, aprendi isso 

cedo. 

Como Nadel (2010), acredito que “podemos dizer que o antropólogo trabalha 

com um método de aproximação progressiva” (NADEL, 2010, p. 71), pois as redes e 

vínculos com os sujeitos investigados sempre se dão de forma lenta e gradual, onde o 

objetivo do pesquisador é deixar de ser forasteiro e estranho perante a comunidade 

estudada. Acredito que tal intenção nunca é plenamente satisfatória e “alguns fatos bem 

simples irão inevitavelmente marcá-lo como alguém que não pertence à sociedade 

nativa” (NADEL, 2010, p. 2010). No meu caso, embora com o tempo tenha conseguido 

estabelecer boas relações, que tornou possível o “encontro etnográfico” (DA MATTA, 

1978), em alguns momentos as fronteiras entre o mundo do pesquisador e o mundo 

local ficaram bem nítidas, sobretudo no contato com os mais velhos, onde o fato de 

possuir tatuagens, brinco e ser assumidamente gay, demarcava simbolicamente que eu 

jamais poderia ser tomado como um “igual”. Apesar do tratamento cordial – e em 

alguns casos, bastante atencioso – percebia que eu era entendido como um forasteiro, 

como alguém que estava ali temporariamente, uma figura estranha aos costumes locais, 

que logo retornaria para o lugar de onde veio. Era uma visita, apesar de muito bem 

recebido.  

Ainda sobre o primeiro dia no ônibus, minhas primeiras impressões versaram 

sobre a dificuldade de estabelecer contatos. Fui todo o trajeto em pé, o que dificultou 

que pudesse conversar com alguém, pois até mesmo aqueles que estavam na mesma 

situação que eu, vinham estudando – fazendo malabarismo pra se equilibrar com os 

livros e cadernos – ou conversando com pessoas próximas, de maneira que não me senti 

a vontade para entrar nos assuntos. No caminho, vários jovens foram subindo também, 

o que lotou ainda mais o transporte. Um dos rapazes que subiu próximo a um sítio ficou 
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próximo a mim. Com o passar do tempo, percebi que ele estava cochilando, a ponto de 

quase cair sempre quando o motorista fazia uma manobra mais rápida. Entre um cochilo 

e outro, resolvi falar: “Cansado, né?!”. Ao que tenho como resposta: “É, um pouco, essa 

vida de trabalhar na roça e estudar é complicada, tem que ter muita força de vontade, 

né?”. Não sei afirmar, mas pela sua resposta tive a impressão de ter me confundido com 

“um deles”, como se esperasse que eu confirmasse algo que ele supunha que eu também 

vivia, a dupla jornada de estudo e trabalho. Acenei com um sorriso tímido.  

Chegamos em Sobral as 18h30min e os estudantes começaram a ser deixados em 

seus respectivos campus/universidade. Os primeiros a descerem são os alunos do 

campus da Universidade Federal do Ceará, que é a primeira parada. Em seguida, o 

ônibus deixa os alunos da Faculdade INTA, encaminha-se para a Faculdade Luciano 

Feijão, depois indo ao Campus Cidao da Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA), 

onde desce a maior parte dos jovens, pois além deste campus da UVA, ao lado funciona 

o Instituto Federal do Ceará (IFCE). Nesse momento, restam poucos estudantes, que 

descem no Campus Betania da UVA, ficando duas meninas, que estudam no Campus 

Junco da UVA, a última parada e onde o ônibus fica localizado no horário das aulas. O 

itinerário completo dentro da cidade dura em média trinta minutos. À medida que o 

veículo ia ficando desocupado, pude, enfim, sentar e trocar umas poucas palavras com 

os universitários, que, em grande parte, comentam da dificuldade do cotidiano e do 

cansaço dessas viagens. Com a diminuição do número de pessoas, posso, enfim, esboçar 

conversas mais duradouras, o que aconteceu com estudantes dos dois últimos campus a 

serem entregues. Se por um lado, as dificuldades são ressaltadas, a meu ver, no fim da 

jornada de aulas, o ânimo era renovado. A esse respeito, um fragmento do diário de 

campo é elucidativo: 

Ao sair do Campus do Junco em direção ao Campus Betania, fui 

conversando com as duas jovens que estudam naquele local. Pergunto 

como foi aquele dia e ambas ratificam o cansaço estampado em seus 

rostos, porém com uma fala também de ânimo e coragem diante do 

futuro. Que aquilo tinha um objetivo maior, o de “melhorar de vida” 

(expressão essa, aliás, bastante utilizada ao longo do processo de 

pesquisa). Chegando no Campus da Betania, juntam-se os outros 

estudantes, ao que as conversas e risos empolgados começam, cada 

um comentando de provas, seminários, falando sobre algum conteúdo 

das disciplinas. Na parada onde sobem os alunos do IFCE e Campus 

Cidao o movimento dos corpos se acelera e me sinto numa profusão 

de palavras, gargalhadas e sentimentos. Já com todos dentro do 

ônibus, começamos a viagem de volta para Alto Novo e parece que a 

noite na cidade reverbera naquele ambiente, em múltiplos sentidos. Se 
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o cansaço não cede lugar a alegria e ao entusiasmo, posso dizer que 

coexistem, coerentemente ou não. (Diário de campo, 26/01/2017). 

 

Minha segunda ida a campo, com duração de quinze dias, onde acompanhei o 

trajeto diariamente dos estudantes rumo à Sobral, foi marcada pelos olhares estranhos à 

minha presença. Nas incursões posteriores (com duração de quinze dias, intercalados 

por sete de intervalo), por ter já estabelecido um primeiro contato anterior, já conseguia 

me sentir um pouco mais ambientado. Geralmente ia batendo papo (quando dava pra ir 

sentado) com alguma das meninas. É importante ressaltar que, para além dos interesses 

da pesquisa, minha aproximação com as meninas foi muito maior do que com os 

meninos, que se mostraram durante todo o tempo mais introspectivos e fechados para 

mim.  

A universidade foi um importante espaço para compreender como essas jovens 

se pensam e se representam. Todos os dias que pude vir no ônibus, escolhia campus 

diferentes para permanecer e observá-las, apesar de que, na maioria das vezes, ficavam 

todo o tempo nas salas de aula, saindo apenas no intervalo. Eu ficava sempre nas 

cantinas desses lugares esperando ansiosamente o intervalo para poder conversar com as 

meninas, tentando sempre não ser mais inconveniente do que julgava já estar sendo, 

pois nos momentos fora de sala elas precisavam lanchar, pegar uma xerox, ir até a 

biblioteca e outras obrigações. Assim, os momentos mais ricos de pesquisa no espaço 

universitário se deram nos dias onde, por algum motivo, não tinham aula ou nos dias de 

prova, em que elas saíam mais cedo e ficavam jogando conversa fora nos corredores. 

Nessas ocasiões, as conversas foram frutíferas e, nesse contexto, se deu grande parte das 

entrevistas.  

A realização das entrevistas gravadas só aconteceu na quarta incursão ao campo, 

pois se as conversas ainda estavam começando a fluir e começava a poder dialogar 

sobre o que me interessava, o uso do gravador foi mais complicado. A esse respeito, 

compartilho com Andressa Morais Lima (2012) que ao estudar um grupo anarquista, 

parte do movimento Okupa, em Fortaleza, afirma: 

Entre idas e vindas, fui „chegando como não quer nada‟. Claro, nunca 

omiti o fato de estar em campo realizando pesquisa e quando falava 

em entrevistas, era o suficiente para o silêncio se fazer presente como 

um eco [...] para eles, eu estar lá, conversar abertamente sobre 

diversos assuntos, sem a presença de um gravador era permitido. Mas, 
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bastava eu mencionar o uso de um gravador e toda a atmosfera fluída 

de conversas generosas sobre variados assuntos parecia perder-se 

dentro de um fosso [...] em outros momentos foi possível animar 

conversas informais variadas, bastava apenas que não falasse em 

gravador. Em certa medida, o que eu perguntasse e sobre o assunto 

que propusesse, sentiam-se a vontade. Pois era o limite que eles 

impunham e eu respeitava, não forcei a barra. (LIMA, 2012, p. 18). 

 

 Mesmo após as entrevistas gravadas, as interlocutoras demonstravam certo 

receio por ter suas falas gravadas e, posteriormente, usadas neste trabalho. Eu consegui 

avançar bastante nas conversas informais – haja vista a demora para a “confiança” para 

realização de entrevistas gravadas – mas, a transcrição de suas falas posteriormente me 

proporcionou refletir mais sistematicamente sobre o que falávamos. As quatro 

interlocutoras escolhidas para este trabalho têm entre 21 e 26 anos de idade e as 

entrevistas (realizadas em abril, maio e agosto) possuem um total de 14 horas de áudio. 

Todas as interlocutoras foram entrevistadas mais de uma vez e quase todas as 

entrevistas se deram em Sobral, no ambiente da universidade; as demais foram em suas 

casas, em Alto Novo. A escolha das interlocutoras se deu pelo maior grau de 

proximidade que consegui obter, mas, sobretudo por representarem vozes e caminhos 

plurais, que conseguem abarcar, a meu ver, a diversidade da juventude rural feminina de 

Alto Novo. Insisto no caráter social da análise, bem como Fonseca (1998), onde as 

trajetórias dos sujeitos estão inextricavelmente relacionadas aos seus contextos. 

Portanto, as quatro linhas desenhadas que tomam forma neste texto são representativas 

de um quadro maior, de uma teoria etnográfica (GOLDMAN, 2006), isto é, uma 

posição central formulada pelo antropólogo na qual se media uma “teoria nativa” e uma 

“teoria científica”, ou como nos termos de Geertz (1997) uma aliança entre experiência 

próxima e experiência distante. Os caminhos que percorreremos adiante possibilitará 

pensarmos heterogeneamente os caminhos e descaminhos da vida dessas jovens. 

 

As interlocutoras 

 O texto aqui apresentado é fruto do encontro e da vivência com diversos atores 

sociais que compõem os territórios por onde as jovens investigadas constroem seus 

cotidianos. Assim, este texto traz experiências e vozes não só das quatro interlocutoras 

escolhidas, mas também se configura como resultado do contato com seus pais, irmãos, 
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outros familiares, outros estudantes universitários – homens e mulheres – o motorista do 

ônibus, os demais moradores de Alto Novo, colegas da universidade. Portanto, admito 

que a escrita etnográfica aqui apresentada é oriunda de múltiplas fontes e experiências, 

dando-se a partir de várias vozes e mãos. Contudo, para tentar mostrar a realidade 

desejada, opto por utilizar as quatro narrativas das jovens que escolhi para interlocutoras 

e costurar suas vidas para compor uma pretensa análise. Segue uma apresentação breve 

de cada uma das jovens que protagonizam estes relatos – no decorrer do texto aponto 

outras informações relevantes.  

Lis possui 23 anos de idade, à época do início da pesquisa. Assim como as 

demais jovens, é natural de Alto Novo e viveu toda sua vida neste local. Mora numa 

casa próximo à Violeta e é sua colega – como se autodenominou – o que a fez ser a 

primeira universitária com quem tive contato, no primeiro dia de viagem no transporte, 

quando me foi apresentada por Violeta. De início, mostrou-se tímida e não disposta a 

manter uma relação, apresentando respostas monossilábicas que encerravam qualquer 

possibilidade de diálogo. A convivência no ônibus nos aproximou, assim como a 

partilha de vivências, e passei, inclusive, a frequentar sua casa constantemente para 

conversarmos. Suas estórias e narrativas me atraíam muito. Neste momento, mostrou-se 

mais aberta e passou a conversar comigo com bastante naturalidade; em certos 

momentos, abriu-se comigo sobre seus dilemas e problemas, e mostrava-se curiosa 

também sobre minha trajetória. Arrisco dizer que passou a me ver como alguém com 

quem podia contar. Passamos a manter uma relação de confiança e troca com o decorrer 

do tempo. 

A jovem mora com seus pais e seus três irmãos (homens e mais velhos). Sua 

mãe trabalha em Águas Lindas, assim como dois de seus irmãos. O mais velho e o pai 

trabalham na roça, plantando milho, feijão e legumes. Á época da pesquisa, namorava 

Bernardo há aproximadamente um ano. Este jovem mora num vilarejo mais distante e 

trabalha como ajudante num comércio em Águas Lindas. Nossas conversas giravam 

bastante em torno das dificuldades do início do relacionamento, o que remetia 

diretamente a sua relação com a sua família, que foi tema de constantes diálogos 

(inclusive com algumas partes que a jovem me pediu para não utilizar na pesquisa, o 

que atendi prontamente). Apesar de ter frequentado muito sua casa, apenas uma 

pequena entrevista gravada foi realizada neste local. As outras três foram gravadas no 

campus do Junco, onde a jovem estuda, em dias em que não teve aula.  
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Lis é estudante de Licenciatura em História e no semestre 2016.2 estava no 

quarto período do curso. Diz que seu sonho de criança era ser médica, mas afirma nas 

suas falas que desde cedo entendeu que seria bastante difícil alcançar essa meta, 

mostrando que buscara se “adequar” a uma realidade que se impõe diante da vontade 

individual. Ao ser perguntada, por exemplo, se gosta do curso que faz, ela diz que não 

era o que queria, mas se identifica e não acha ruim, principalmente porque “emprego 

para professor não falta”, nas suas palavras.  Pretende com o diploma de professora de 

História arrumar um emprego, preferencialmente, fora de Alto Novo e se estabelecer em 

uma cidade, como Sobral, por exemplo. Vê na universidade a possibilidade de crescer 

profissionalmente e, com isso, libertar-se do cativeiro da família, como ela diz. Apesar 

disso, mostra-se preocupada com o núcleo familiar e quer muito, com seu trabalho, 

sustentar seu pai e sua mãe na velhice, mas não pretende constituir uma vida em Alto 

Novo. 

Margarida tem 24 anos e é estudante de Ciências Contábeis. Conheci numa 

visita que fiz à sua casa com Violeta, que é amiga de uma irmã sua, nos primeiros dias 

de campo. Foi a interlocutora com quem menos tive dificuldades de aproximação 

inicial, e geralmente, íamos conversando no ônibus nos meus primeiros dias. Mostrava-

se sempre alegre e simpática e percebi que possui muitos amigos entre os estudantes e é 

também bastante querida entre os colegas de universidade. Percebi, de imediato, que 

não é do tipo que possui dificuldades em fazer amigos, em se articular, em conversar. 

Geralmente, mostrava-se bastante solícita durante nossas conversas e entrevistas. 

Mora com os pais, duas irmãs (mais velhas) e um irmão (caçula). O pai é 

agricultor e trabalha na roça, plantando no inverno e durante o verão fazendo diárias em 

outras propriedades. A mãe e uma das irmãs trabalham em Águas Lindas, no comércio. 

A outra irmã é graduada em Filosofia e está desempregada. Margarida vende produtos 

em catálogo, dinheiro que, segundo ela, usa para manter-se na faculdade sem ter que 

depender dos pais para xerox e lanche.  

Segundo a jovem, gosta do curso que faz e pretende ser professora universitária. 

Diz nunca ter sonhado com nenhuma profissão e que a escolha do curso foi um tanto 

aleatória, mas que entrou e gostou. No semestre 2016.2 estava no sexto período de 

Ciências Contábeis, na UVA. Pretende concluir o curso, fazer mestrado em Fortaleza e 

arrumar um emprego como professora numa universidade, pois gosta de dar aula. 
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Durante nossas conversas – muitas no ônibus e a maioria em Alto Novo – nunca falou 

em casamento e indagada sobre isso, diz não pensar ainda, quer se estabelecer 

profissionalmente primeiro. Diz manter uma boa relação com a família, deseja ajudá-la, 

mas não se vê morando em Alto Novo (mas, importante pontuar, por motivos diferentes 

de Lis), pois não teria em que trabalhar, mas se caso tivesse condições de colocar um 

escritório contábil, por exemplo, permaneceria no lugar. Diferentemente de Lis, que não 

se enxerga de maneira alguma morando em Alto Novo no futuro, Margarida não rejeita 

essa possibilidade, embora não vislumbre de que maneira isso poderia ocorrer.  

Rosa tem 21 anos de idade e é estudante de Bacharelado em Ciências Sociais, na 

UVA. Conheci a jovem numa situação inusitada, no campus do Junco, onde estuda. 

Estava eu na coordenação do curso de Ciências Sociais, conversando com uma ex-

professora, explicando minha pesquisa e na ocasião Rosa estava lá e me foi apresentada 

como estudante de Alto Novo. Já fazia um tempo que viajava no ônibus e nunca tinha 

percebido sua presença. Desse dia em diante, nos aproximamos – quase sempre era 

minha “companheira” de viagem, ficávamos sempre perto – e a jovem mostrou-se 

sempre muito solícita. Tinha interesse também em me fazer várias perguntas, pois já 

passei pelo curso que estuda e isso nos aproximou bastante, pois se mostrava curiosa 

sobre os meus caminhos também, sobretudo, aquilo que vivenciei enquanto estudante e 

depois da universidade. 

A jovem mora numa casa próximo á igreja de Alto Novo e foi a única das 

interlocutoras que não me foi apresentada por Violeta. Mora com os pais, dois irmãos 

(mais velhos) e uma irmã (mais nova). Tive oportunidade também de conhecer sua avó, 

pois é um dos lugares muito frequentados por Rosa. O pai é ajudante num depósito de 

material de construção numa cidade vizinha e se diz agricultor, pois trabalha na roça 

durante o inverno para “sustentar o grosso da casa”, como coloca Rosa. A mãe é dona 

de casa, nunca exerceu atividade remunerada. Os irmãos ajudam o pai no trabalho da 

roça e um deles faz um curso técnico em Sobral. Das interlocutoras foi a que mais fez 

referência a um período de ajuda ao pai na agricultura, mas hoje em dia não trabalha, 

ajudando a mãe nos afazeres domésticos.  

No semestre 2016.2 estava no terceiro período do curso e admite que não sabe 

muito o que fazer no futuro. Acredita que a Universidade pode transformar sua vida, 

mas diz que não sabe o que esperar do curso de Ciências Sociais. Aproxima-se de 
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Margarida ao dizer que pretende sair de Alto Novo, mas não rejeita a possibilidade de 

permanecer. Afirma que ser professora estaria de bom tamanho, ter um emprego e poder 

ter uma vida independente e, assim, ajudar a família. Fala bastante em ser reconhecida 

pelos parentes. O que aparece com mais força na sua narrativa biográfica é a lembrança 

do tempo em que “mexia com a terra”, e se não sabe muito claramente o que esperar do 

futuro – embora a noção de ser professora apareça como uma das poucas opções – sabe 

o que não quer de jeito nenhum: o trabalho agrícola e a reprodução dos padrões 

familiares.  

Açucena tem 26 anos de idade e está na fase final do curso de Pedagogia, na 

UVA. No semestre 2016.2, cursava o nono período e, das jovens interlocutoras, é a que 

menos frequentava a universidade, indo apenas para encontros de orientação, 

semanalmente. Por isso – e também pelo fato de estar trabalhando na época – foi com 

quem menos tive contato se comparado às outras três meninas. As entrevistas – três – 

duas foram gravadas no campus Betania e tivemos uma também em sua casa, onde 

mora com seus pais e duas irmãs. Seus pais possuem um pequeno comércio de 

fabricação de salgados (e seu pai também se diz agricultor, plantando esporadicamente 

no inverno) e suas irmãs trabalham fora, numa cidade vizinha, numa fábrica. Açucena, 

na época da pesquisa, estava trabalhando como professora primária na escola municipal 

da comunidade, provisoriamente, cobrindo a licença maternidade de outra professora. 

Antes disso, nunca trabalhou em nenhuma outra atividade remunerada, nem nunca lidou 

com a roça, assim como suas irmãs.  

Conheci Açucena através de Violeta, que é amiga de uma das irmãs dessa 

jovem, tendo nos apresentado nos primeiros dias de campo. Açucena é vizinha da vó de 

Violeta e quando a conheci estava chegando do trabalho, no fim da tarde. Vestia uma 

blusa onde estava escrito o nome “Pedagogia”, que me chamou atenção. Perguntei para 

Violeta se era universitária, e me disse que sim. Solicitei então que intermediasse o 

contato com a moça, o que foi feito imediatamente. A partir de então, passei a 

frequentar sua casa, pois se mostrou bastante solícita e logo me convidou para um café. 

Pela rotina de oito horas de trabalho diário e por ir uma vez por semana à Sobral, nosso 

contato não foi tão intenso quanto com as outras, apesar de sempre se dispor para 

conversar. 
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Perguntada sobre o que deseja do futuro, me surpreende com a resposta: “Quero 

ser feliz e realizada”. Diz gostar do curso de Pedagogia e vê a universidade como lugar 

de transformação dos indivíduos. Deseja ser professora, apesar de não ter sido essa a 

primeira opção de curso desde a infância, diz gostar da sala de aula, mas quer continuar 

estudando, desejando chegar ao título de doutora, embora na sua fala demarque a 

dificuldade para que isso aconteça. Relata o caso de uma moça de Alto Novo que hoje 

faz doutorado em São Paulo e isso a anima, pois vê que apesar de difícil, não é 

impossível. Assim como as demais jovens, o discurso de ajudar a família é presente e 

acentuado, mas deseja sair de Alto Novo por não vislumbrar possibilidades 

profissionais no lugar. Renega a ideia de casar-se por ter outros objetivos na vida e 

coloca o casamento como consequência, e se não acontecer, não seria infeliz por isso, o 

que causa um conflito familiar, pois segundo a família já está passando da hora de casar 

e ser mãe.  

 

Apresentação dos capítulos 

 

O presente texto, resultado de experiências etnográficas com as universitárias de 

Alto Novo, se organiza de forma a compreender de que forma os seus projetos de vida 

se constituem e se (re) elaboram. Assim, como já posto, analiso os territórios 

atravessados por essas jovens. Alto Novo, o ônibus universitário e a universidade 

configuram-se como palcos de atuação para essas estudantes e considero-os como 

alicerces sob onde se constroem suas vidas e seus sonhos. Portanto, o texto se estrutura 

a partir de três pedras fundamentais: o meio rural, o ônibus e a universidade, e partindo 

dessa análise, busco costurar os fios do cotidiano que explicam os seus projetos de vida. 

O capítulo um traz reflexões teóricas e empíricas sobre a vida no campo e tem 

como foco problematizar questões que refletem diretamente na vida das jovens 

universitárias, bem como se traduzem em pontos que constituem a condição de jovem 

mulher em Alto Novo. Aspectos relacionados à família, trabalho, processos de 

escolarização, lazer, gênero e sexualidade se tangenciam e se perpassam para construir 

um quadro teórico-empírico que nos permita perceber os sentidos e motivações que 

sustentam os projetos de vida das jovens rurais em questão. Suas trajetórias e situações 
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etnográficas de campo são acionadas para entendermos as engrenagens que sustentam 

seus projetos. Trata-se de problematizar o contexto em que vivem no campo para 

elucidar a formulação de sonhos e aspirações.  

O capítulo dois tem como elemento central o transporte universitário de Alto 

Novo. Pretende-se mostrar o valor desse mecanismo, importante estratégia que permite 

a manutenção dos estudantes na universidade, que, em sua maioria, não poderiam 

continuar os estudos se não houvesse o ônibus como possibilidade. Entendo a 

mobilidade estudantil como importante processo do cotidiano das jovens universitárias, 

a partir do qual se tecem redes de sociabilidade e de apoio, e se produzem 

subjetividades, a partir das quais também se formulam os desejos e aspirações para o 

futuro. Nesse capítulo, busco desvendar os sentidos atribuídos à mobilidade e como este 

fenômeno implica na constituição das jovens investigadas, atentando para a complexa 

teia dos fluxos que conformam suas identidades entre o rural e o urbano. Esse capítulo 

busca problematizar tais questões. Os processos identitários que se dão no trânsito entre 

o rural e o urbano se multiplicam, se fragmentam e se complexificam. 

O capítulo três retrata a universidade como central para a produção de 

subjetividades das jovens investigadas, pois é neste lugar que descobrem um mundo até 

então desconhecido. É o lócus, por excelência, onde se (re) fabricam os sonhos, para 

utilizar as palavras de Açucena. Pretende-se mostrar como essa instituição influencia e 

conforma a formulação dos projetos de vida. Se vista positivamente por todas as 

interlocutoras, a universidade e o espaço urbano se mostram também produtores de um 

dilema: o ficar e o sair, afastando, à primeira vista, as jovens do campo e de suas 

“raízes”, nos termos de Rosa. A universidade representa, para muitas, uma ruptura – que 

senão completa e total – bastante acentuada com a vida que se levava anteriormente, o 

que provoca, por certo, tensões com a família e tudo que simboliza o rural. O mundo 

novo que se descortina é plural, cheio de novidades e “muito grande para caber em 

Alto Novo”, segundo Lis. Pretende-se, portanto, discutir como o “fascinante universo 

da universidade”, nas palavras de Margarida, faz parte dos processos constituintes dos 

projetos de vida das jovens investigadas. A experiência cosmopolita amplia o universo 

de experiências e, por conseguinte, a coexistência de diferentes mundos – o que para 

Gilberto Velho (2003) constitui a própria dinâmica da sociedade complexa. Neste 

capítulo, portanto, problematizo os sentidos dados à Universidade e como as vivências 

urbanas condicionam a fabricação de novos mundos, sujeitos e projetos. 
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Considero ser necessário passar por esses três contextos para chegar ao capítulo 

quatro, onde analiso os projetos de vida, buscando problematizá-los e vinculá-los aos 

contextos de vida de cada um das jovens. Pretende-se neste capítulo, assim, traçar as 

aspirações e sonhos futuros, entendendo-os como resultados de suas trajetórias, 

pinceladas ao longo do texto. Nesta parte, trago também o processo de mudanças no 

decorrer do tempo, e como este fator, bem como as condições objetivas de existência 

interferem na produção e reformulação dos projetos – e das próprias investigadas. 

Portanto, sonhos e a negociação com a realidade se fazem presentes nessa discussão e, 

juntos nesta relação imbricada, são “bons para pensar” o delineamento do futuro das 

jovens em questão.  

CAPÍTULO 1 

ALTO NOVO: PONTO DE PARTIDA OU DE RETORNO? FAMÍLIA, 

TRABALHO, LAZER E SEXUALIDADE 

 

 Junto com os distritos de Monte Azul e Pedra Preta, Alto Novo constitui o 

município de Águas Lindas, localizado na zona norte cearense, distante 

aproximadamente 300 quilômetros da capital, Fortaleza e 80 quilômetros da cidade de 

Sobral, maior expressão do norte do Ceará. Seu acesso se dá pela BR 222 até o sopé da 

Serra Grande ou Serra da Ibiapaba, quando é cortada pela rodovia estadual CE 240. 

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2010), a população de Águas 

Lindas era de 21.954 e densidade demográfica de 28,30 hab/km² (87ª cidade com maior 

habitação no estado) com população predominantemente feminina e rural. Seu IDH é de 

0,610, ocupando a 98ª posição no ranking dos municípios cearenses. Mais de 90% das 

pessoas, em 2010, declararam-se católicas. 

 Águas Lindas foi fundada por volta de 1870, nos arredores da primeira grande 

fazenda de gado dessa região, onde sob suas circunvizinhanças surgiu um núcleo 

urbano. Desde meados do século XX, o município chama-se Águas Lindas
16

. 

Inicialmente, seu território fora ocupado por índios, como os Anacé, Tacari-Arariu, 

Tabajara e Tremembé, até a povoação portuguesa (PILDAS, 2004). Desde sua 

fundação, as principais atividades comerciais eram a criação de gado e o cultivo de 

                                                           
16

 Biblioteca.ibge.gov.br/visualização/dtbs/ceara/ 
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algodão. Os mais velhos com quem pude conversar apontam para um passado marcado 

por ser um tempo de fartura proporcionado pelas grandes plantações de algodão, 

ocorridas dentro do “sistema de morada” (GARCIA JR, 1983, 2002), que no presente 

não vigora mais. Segundo eles, hoje em dia todo mundo tem seu pedaço de chão, mas 

“as coisas não são mais como antigamente”, corroborando para aquilo que aponta Lygia 

Sigaud (1979), ao estudar a situação de antigos moradores/colonos pauperizados após a 

crise do sistema de morada, que representam o passado como fartura – apesar da 

sujeição que esse tipo de acordo impõe ao morador (WOORTMANN, 1990; GARCIA 

JR, 2002) – em contraste com um presente incerto e abandonado à própria sorte.  

 Como já assinalado, a maioria dos seus habitantes encontra-se em área rural 

(distribuídos entre os três distritos), e por dispor de baixa população e baixa densidade 

demográfica, localizando-se longe de um grande centro urbano, considero Águas Lindas 

como município rural (VEIGA, 2003), tendo também em consideração, que a 

observação in loco me proporcionou perceber muito mais similaridades do que 

diferenças entre o território de Alto Novo com o a sede administrativa de Águas Lindas. 

Os próprios habitantes de Alto Novo, em nossas conversas, enfatizavam essa questão: 

da não diferença em relação à “cidade”. Essa demarcação ficou sobremaneira nítida nas 

conversas com os jovens universitários que acionavam a quantidade de estudantes que 

Alto Novo possui para distinguir-se da sede, pois já há algum tempo o distrito vem 

aprovando mais alunos nas universidades que Águas Lindas, o que é relatado com 

bastante orgulho e como símbolo de distinção. Esse aspecto tornou-se relevante para 

pensar, inclusive, a hostil relação mantida entre sede e distrito – que eu viria a 

compreender os motivos no decorrer do trabalho de campo e trago relatos no capítulo 

dois.  

 Posto isso, ressalto, novamente que o capítulo que se segue versa sobre a 

comunidade de Alto Novo, entendido como espaço rural, de acordo com o critério de 

auto-identificação dos moradores deste lugar, contrariando a definição do IBGE, pelo 

decreto-lei 311/38 (VEIGA, 2003), pelo qual o espaço urbano se constitui como sede de 

município ou distrito. Assim, entendo como espaço rural também a sede do distrito de 

Alto Novo, pelo fato de seus habitantes assim o entenderem. Assim, concebo o rural 

mais do que como perímetro administrativo, levando em conta na minha atribuição a 

natureza das relações que as pessoas estabelecem no seu modo de vida e na relação com 

o espaço. Levo em conta, dessa forma, não a classificação oficial do IBGE, mas os laços 
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culturais e de pertencimento desse povo, acompanhando a crítica que Veiga (2003) e 

outros autores fazem à classificação do IBGE. Ao referir-me a Alto Novo englobo o que 

é chamado pelos moradores de centro (sede) e sítios/vilas (que são mais afastados e 

onde se vive predominantemente do trabalho na agricultura). Em nenhum órgão público 

consegui informações precisas acerca da população especificamente de Alto Novo (o 

IBGE fornece a quantidade total da população rural abarcando os outros distritos e, 

ainda assim, considerando os habitantes da sede do distrito como população urbana, o 

que contraria a perspectiva adotada neste trabalho). As informações dos moradores 

atestam que “juntando tudo, vila e sítios, dá umas cinco mil pessoas”
17

.  

 Ao tomar o espaço rural como contexto de investigação deste trabalho, 

desvencilho-me das visões que pensam esse espaço como bloco coeso ao longo de um 

território. Tomo o rural na complexidade e em seu aspecto multifacetado desvelado ao 

longo da observação participante, sobretudo no que toca ao que chamo aqui de 

juventude rural, que vem sendo entendida como categoria homogênea, como se todo 

jovem rural fosse o mesmo (SILVA, 2013) ou com uma abordagem reducionista e 

funcionalista da juventude rural como reprodutora da agricultura e do grupo familiar 

(FRANCH, 2007). Minha perspectiva é a de desvelar a diversidade do jovem rural, 

sobretudo, das jovens, através do contorno das suas trajetórias: seus desejos e projetos, 

que longe de se configurarem em um bloco coeso, guardam suas diferenças de acordo 

com seus contextos vivenciais. 

 Neste capítulo busco trazer à baila o contexto sob o qual se delineiam boa parte 

das trajetórias das jovens estudadas, a saber, o espaço rural, Alto Novo. Trato aqui de 

aspectos e elementos importantes para se compreender as escolhas das interlocutoras, 

sobretudo no que se refere a decisão de cursar o ensino superior e de como se 

conformam seus projetos de vida. Trago dados etnográficos através dos quais podemos 

analisar como se desenham e se justificam seus projetos. Não se trata de um clássico 

estudo de comunidade que visa tratar de todos os aspectos da vida social, tampouco de 

uma revisão de literatura da sociologia/antropologia rural. O que se segue compõe um 

quadro etnográfico sob o qual se ergue um corpus teórico para tentar compreender as 

trajetórias das juventudes rurais femininas de Alto Novo e como seus percursos 

condicionam seus projetos.  

                                                           
17

 Essa expressão foi usada comumente pelas pessoas a serem interpeladas pela quantidade da população 

local. 
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 Para tanto, acredito ser necessário analisar algumas dimensões sob as quais se 

conformam as vidas investigadas: a família, o trabalho, o lazer e a sexualidade 

contemplam, a meu ver, a condição juvenil das minhas interlocutoras e através dessas 

redes, busco costurar os fios por onde tecem suas vidas, lançando luz à construção de 

seus projetos e de suas realidades.  

 

1.1 “Terra, Família e Trabalho”: Ordenando moralidades da campesinidade 

 

Partindo da tese de Klaas Woortmann (1990) de que o espaço camponês é um 

espaço moral, sob o qual se erige uma ética que caracteriza o que este autor chama de 

campesinidade, compartilho a posição de que desvelar e compreender essa moralidade 

que sustenta a vida campesina exige voltar o olhar para a tríade nucleante “terra, família 

e trabalho”, que por comporem essa ordem moral, dentro de um modelo relacional, não 

podem ser pensadas separadamente (WOORTMANN, 1990). Nesta seção, tratarei dos 

aspectos relacionados ao trabalho e a família das jovens interlocutoras de maneira 

interseccionada, por entender que são dimensões que, de fato, não podem ser pensadas 

de forma apartada. 

Opto por entender a terra mais como produtora de subjetividades do que em seu 

aspecto propriamente material, embora atente para este fator dentro de duas ambiências: 

a terra de trabalho (GARCIA JR, 1983) e como morada da vida (HERÉDIA, 1979). 

Essa divisão é bem clara na fala das interlocutoras e observada na pesquisa empírica: a 

terra da roça, como unidade de produção, espaço predominantemente masculino e a 

terra como unidade de consumo, como lugar de morar, de viver, que apesar de possuir 

significados produzidos por  elementos objetivos, também é marcado por afetos, 

emoções e afetividades, que dão um sentido particular a esse local, por trazer consigo 

uma carga subjetiva.  

Pude observar que a terra de trabalho caracteriza-se por dois modelos de 

organização: pode ser uma porção de terra contígua à casa de morada, geralmente nos 

fundos desta
18

; ou, uma porção de terra relativamente distante da casa onde se mora
19

, 
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 Esse tipo de terra de trabalho é mais comum entre os moradores do centro/sede do distrito, que usam 

seus quintais para plantar. 
19

 Esse tipo de terra de trabalho é mais recorrente entre os moradores das comunidades distantes da sede 

do distrito. 
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numa espécie de loteamento, onde cada agricultor tem a posse de um pedaço do chão, 

plantando ali seus “legumes”
20

. Apesar do contingente de terra, aparentemente, ser de 

uso coletivo (pois não há cercas, por exemplo), cada um dos que ali plantam sabem 

onde fica a parte que lhe compete.  

Importante salientar que todas as interlocutoras deste trabalho são filhas de 

agricultores (reconhecem-se dessa forma e tal identidade é ratificada pelos pais ao 

serem interpelados acerca de sua profissão). Contudo, pude observar, ao menos no 

plano prático, uma aparente contradição: autodenominar-se agricultor não equivale a 

viver da agricultura, nem que esta seja a principal atividade econômica de onde provém 

o sustento familiar. Por exemplo, a mãe de uma das interlocutoras se diz agricultora, 

embora trabalhe como assistente de serviços gerais na escola municipal. Este não é um 

caso isolado, pois são poucos que, efetivamente, vivem do que plantam.  

Outro importante elemento para se pensar o orçamento doméstico nesse contexto 

são os recursos provenientes dos programas sociais do governo federal, principalmente 

o Bolsa Família, que segundo a literatura especializada vem colaborando para um 

processo de empoderamento feminino e metamorfoses das relações de gênero na 

família, proporcionando maior autonomia feminina frente a uma hierarquia naturalizada 

alicerçada pelo gênero (NADÚ, SIMÃO & FONSECA, 2010). Apesar deste contexto 

que aponta para transformações, sabe-se que toda mudança é processual, lenta e 

tortuosa, não livre de tensões e conflitos. Não se pode afirmar que a hegemonia 

masculina, nesse campo, cessou. Contudo, diluiu-se e podemos relativizar essa 

assertiva, que mostrava-se absoluta até pouco. É o que pretendo apresentar com as 

situações presenciadas.  

Como posto, a agricultura senão ocupa atualmente papel importante em termos 

de composição orçamentária para grande parte das famílias de Alto Novo, a perda de 

sua importância econômica não equivale proporcionalmente a perda da importância dos 

agricultores na vida local (WANDERLEY, 2000). Segundo Narazeth Wanderley 

(2000), a agricultura, em tempos de emergência do que a autora denomina de “nova 

ruralidade”, permanece como elemento salutar para compor e resguardar uma 

identidade rural, sobretudo no que se refere ao desejo de perpetuação de uma tradição 

                                                           
20

 Categoria nativa que diz respeito à plantação de milho e feijão principalmente, mas também pode 

referir-se a jerimun, batata doce e outros tubérculos.  
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cultural camponesa, pois, levando em conta as observações in loco verifica-se o desejo 

da família de que a juventude permaneça no campo, embora se afastem do desejo que os 

filhos vivam da agricultura. Observa-se, assim, uma aparente contradição: há um forte 

desejo das famílias, em sua maioria, dos filhos e filhas permanecerem na comunidade, 

contudo em empregos não-agrícolas, não atentando para as poucas possibilidades 

existentes no contexto onde estão inseridos.  

O pai de Margarida, por exemplo, ilustra bem essa situação. Ao conversarmos 

em sua casa sobre o que sonha para a filha, o agricultor afirma que gostaria de ver todos 

os seus filhos perto dele, no sertão, mas ocupando postos de trabalho fora da agricultura. 

O pai de Margarida dá como exemplo os jovens que se tornam professores, mas 

continuam em Alto Novo. Segundo o senhor, ganham bem, têm uma vida boa e moram 

perto da família, lugar de onde os filhos nunca deveriam sair, mantendo-se dentro de 

uma tradição camponesa. A manutenção de um “roçadinho pra comer” seria um elo que 

prenderia essa juventude a um universo no qual foram criados, mas sem depender dessa 

atividade para viver, por que a terra já não era a mesma e não pode mais oferecer o 

sustento pra uma família. Observa-se nessa situação a insistência desse agricultor para 

que os mais novos não esqueçam completamente a terra, importante símbolo social. 

Manter-se na terra de origem, com um “roçadinho” – em alusão quase que simbólica ao 

ofício de agricultor – e trabalhando em atividades não-agrícolas é o desejo de grande 

parte dos pais dos jovens de Alto Novo. 

Ellen Woortmann (1992), ao investigar comunidades pesqueiras no Rio Grande 

do Norte, entende que o “mar é o espaço dominante, no plano da ideologia, pois é 

através dele e das atividades nele realizadas que se constrói a identidade do grupo” 

(WOORTMANN, 1992, p. 34). No meu contexto etnográfico, compreendo que a terra 

ocupa tal centralidade, uma vez que apesar de não deter a mesma importância 

econômica de antes, permanece como importante esfera moral para a construção 

identitária dos moradores mais velhos do local. “Ser agricultor” e apresentar-se dessa 

maneira faz parte do repertório moralmente legítimo e valorizado. É símbolo de respeito 

e dignidade.  

É isso o que ocorre em Alto Novo. As famílias, apesar de ocuparem outras 

funções produtivas, ainda atribuem importante lugar à tradição agrícola, ao trabalho na 

agricultura. Esse fenômeno é entendido por Arilson Favareto (2007) como 
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racionalização da vida rural, onde a primazia das atividades agropecuárias cede espaço a 

uma diversificação de atividades, promovendo uma heterogeneização dos espaços e 

economias rurais, uma vez que a agricultura não é mais capaz de prover integralmente 

as necessidades básicas dos núcleos familiares, fenômeno também observado por 

Lindner, Alves & Ferreira (2009). O depoimento de Rosa é elucidativo a este respeito: 

Os meus pais sempre me contam, assim falando do passado, como era 

antes. Eles dizem que há alguns anos aqui as pessoas só viviam de 

cuidar do gado nas fazendas, plantar, essas coisas, sabe? Então todo 

mundo vivia da terra, hoje você pode ver que é diferente, né? O 

pessoal quase todo mundo planta, mas é só mesmo pra dizer que 

planta, o pai mesmo diz que planta pra continuar exercendo o que o 

meu avô ensinou ele, mas dizer que a gente depende disso pra comer, 

a gente não depende, graças a Deus, por que deve ser muito sofrido 

viver disso. Então, hoje ainda ele se diz agricultor, se você perguntar a 

ele, ele vai dizer que é agricultor, mas ele tira o sustento da casa é 

ajudando num depósito de construção lá em Águas Lindas. Hoje em 

dia também você tem mais necessidades, né. Eu acho assim que 

parece que hoje a gente não consegue mais viver como antes [...] ai 

hoje tem outras coisas de onde tirar o sustento, né. Quase toda família 

aqui recebe Bolsa Família, muitas se sustentam disso. Ai muita gente 

tem umas bodeguinha em casa mesmo, outras pessoas trabalham 

empregado da prefeitura aqui ou em Águas Lindas e tem os mais 

jovens que estudaram, fizeram universidade e hoje são professores 

aqui. Que são os que estão melhor de vida né por que aqui o custo de 

vida é baixo e o salário deles comparado os outros é maravilhoso. Por 

isso que eu quero ao menos ser professora, né, porque ai já tem uma 

profissão pra ganhar meu dinheiro, mesmo que seja aqui mesmo no 

Alto Novo. 

Também nesse sentido, Strapasola (2006) admite que “o trabalho sempre foi 

exaltado pelos agricultores familiares como a maior das virtudes, questão de honra [...] 

ideologicamente, a ideia de sacrifício e trabalho duro sempre foi muito valorizada” 

(STRAPASOLA, 2006, p. 241). É isso que aponta os discursos das interlocutoras, ao 

afirmarem, com orgulho, que sua infância foi marcada pelo “trabalho” – ou como 

veremos adiante, pela “ajuda”. Contudo, em momento algum, suas trajetórias escolares 

foram interrompidas. Houve uma coexistência entre o labor e os estudos, no entender de 

minhas interlocutoras, sem nenhum prejuízo. Rosa, por exemplo, afirma que tudo que é 

hoje deve aos pais que a souberam educar, dando escola e também “botando pra 

trabalhar”. O trabalho ao qual se refere Rosa diz respeito aos afazeres domésticos em 

casa e também a “ajuda” nas atividades agrícolas. Assim, apesar da realidade laboral 

fazer-se presente desde cedo (por volta dos oito anos de idade), o processo de 

escolarização sempre foi possibilitado e, principalmente, incentivado pela família, 

destacadamente, pela mãe. 
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Vemos assim a figura do “trabalhador-estudante”, nos termos de Marília Spósito 

(1999). Com a irmã mais nova, Rosa diz que as coisas hoje são diferentes: “Enquanto 

eu tive que ajudar na roça desde cedo, com a minha irmã, meus pais resolveram poupar 

ela, por que as coisas hoje estão melhores”. É importante ressaltar que as jovens 

demarcam uma ruptura em relação aqueles que hoje são crianças – no caso de Rosa 

compara com sua irmã mais nova – pois, hoje em dia o trabalho na roça é pouco e não 

demanda grande quantidade de mão de obra, nem se vive exclusivamente dele. 

Margarida aciona também uma distinção geracional com suas irmãs, mas, em contraste 

com Rosa, essa fala que já foi “poupada” do trabalho na roça, ao contrário das irmãs 

mais velhas, que chegaram a exercer atividades na roça com o pai. Percebe-se com a 

descrição dessas situações como a melhora de vida (os pais dependem cada vez menos 

do trabalho agrícola com o decorrer do tempo – percepção das próprias jovens) permite 

que os filhos mais novos sejam poupados da labuta árdua, o que não aconteceu, por 

exemplo, com Rosa. No caso de Margarida, o “tempo de trabalho duro” coincidiu com a 

criação das irmãs mais velhas, e ela e o irmão mais novo foram criados já com menos 

dificuldades, conforme relata.  

Assim, quem vive a infância hoje é mais “livre” do trabalho agrícola, utilizado 

muito mais como instrumento pedagógico, no sentido de que o trabalho é a grande 

estrutura sob o qual se ergue o caráter do sujeito. Tal constatação surgiu de um diálogo 

com os pais de Rosa – e que se repetiu em circunstâncias similares no caso das outras 

interlocutoras – quando perguntei se a irmã mais nova de Rosa, ainda uma criança, 

exercia alguma atividade na organização familiar. Seus pais afirmaram inicialmente que 

não, pois hoje não tinham necessidade de colocar os filhos pequenos para trabalhar, mas 

que também não podiam dar “moleza” para a menina, pois é a partir do trabalho que 

alguém se “torna gente”. Assim, explicam que a menina contribui em algumas pequenas 

tarefas, como cuidar dos animais, junto com Rosa, e, às vezes, levar comida para o pai 

no trabalho. Quanto às tarefas de casa, comumente atribuídas às mulheres, a filha mais 

nova ainda não participava ativamente, mas é ensinada pela mãe a fazer “as coisas que 

toda mulher deve aprender”, como limpar a casa, lavar roupa e fazer comida.  

 Dessa maneira, estamos a falar de uma juventude que, assim como as juventudes 

urbanas periféricas, de classes populares, estão excluídas do processo de moratória 

social (MARGULIS, 2001). Margulis denomina como moratória social o período de 

adiamento das responsabilidades características do mundo adulto, o tempo “sem 
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trabalho”, prazo de menor exigência em relação aos seus comportamentos até 

completarem certo grau de instrução – que cada vez mais vai se estendendo. As 

juventudes aqui investigadas não gozam desse prolongamento em seus fluxos de vida, 

pois desde muito cedo, minhas interlocutoras foram socializadas em meio ao labor, seja 

nas atividades de casa e, ocasionalmente, nas atividades agrícolas da roça. 

 Ao falar do trabalho, sobretudo aquele realizado na roça, é imprescindível a 

compreensão da divisão do trabalho a partir do gênero, que segundo Beatriz Herédia 

“realça a oposição feminino/masculino e reforça papéis que cabem aos membros do 

grupo, expressando em essência as esferas de autoridade” (HERÉDIA, 1979, p. 24), 

acrescentando que “não há dúvida de que o lugar que os diferentes membros ocupam 

dentro do grupo doméstico está estreitamente ligado à sua posição com relação às 

atividades que desenvolvem no roçado ou em casa” (op.cit.). Desta forma, no mundo 

rural, o poder decisório da figura masculina, encarnada no pai, o patriarca, se sobrepõe 

às mulheres e filhos, sobretudo, filhas (GARCIA JR & HERÉDIA, 2009). 

Historicamente, estes dois autores apontam para a subordinação das mulheres em 

detrimento dos homens, onde o mundo público é destinado à figura masculina e o 

âmbito privado associado à esfera feminina. Garcia Jr (2002) afirma, assim, que a 

família camponesa é uma rede complexa, marcada pelas relações não igualitárias e que 

reserva um espaço subalterno às mulheres.  

 Nessa direção, Bourdieu (2002) também pensa a divisão social do trabalho como 

alicerce para a ratificação da dominação masculina, que simbolicamente restringe as 

atividades atribuídas a cada um dos sexos. Corrobora, portanto, para pensarmos uma 

dicotomia entre mundo público e privado, onde a “estrutura do espaço, opondo o lugar 

de assembleia ou de mercado, reservado aos homens, e a casa reservada às mulheres” 

(BOURDIEU, 2002, p. 16) mantém a distância social entre feminino e masculino. O 

interessante, neste sentido, é pensar que as fronteiras espaciais, para as mulheres, se 

borram, pois, no caso das minhas interlocutoras, algumas, quando crianças, “ajudavam” 

na roça e faziam trabalhos domésticos (o que fazem até hoje). Entretanto, para os 

homens não há esse duplo espaço de atuação, restringindo-se à roça. A casa e seus 

cuidados pertence unicamente à esfera feminina, realidade também vivida na cidade, 

onde as mulheres possuem uma dupla jornada fora e dentro de casa, enquanto aos 

homens cabe apenas o trabalho no mundo público.  
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 Embora, a autonomia do pai ainda se faça presente, potencializa-se e se difunde 

cada vez mais espaços de atuação feminina no meio rural, até então senão inéditos, ao 

menos pouco convencionais. Elisabete Silva (2013), ao investigar uma família numa 

comunidade rural de Pernambuco, que se caracteriza pela maior participação das filhas 

no processo produtivo, indica o delineamento de uma nova configuração social e 

familiar no que diz respeito a metamorfoses nas relações de gênero e entre gerações. O 

próprio fato de existir mais mulheres do que homens no ensino superior aponta para 

essa direção de mudança, se pensarmos com Michele Perrot (2007), em “Minha História 

das Mulheres” que a escolarização era uma dimensão eminentemente masculina na 

Europa até bem pouco tempo. Só nos anos 1950, segundo a autora, há um ingresso 

maciço de mulheres na universidade – em sua maioria, oriundas dos centros urbanos, o 

que representa uma virada histórica para o movimento de mulheres.  

Os discursos dos mais velhos do lugar apontam na direção de significativas 

mudanças nas relações de gênero entre as gerações. A avó de Rosa, Dona Rita, a quem 

pude visitar algumas vezes – durante as noites de sábado, na maior parte dos casos – 

fazia referência a essas mudanças. Explica que no seu tempo, mulher não botava 

dinheiro em casa, diferente do que se vê hoje em dia. Afirma que os seus nove filhos 

(três homens e seis mulheres) foram educados na sua “lei”, o que significa uma 

demarcação das funções sociais masculinas e femininas rígidas, prova disso é que 

nenhum dos filhos “desvirtuou” o ensinado: quem sustenta a casa é sempre o homem 

(sua filha, mãe de Rosa, exemplifica bem, nunca exerceu nenhuma atividade 

remunerada). Explica que estranha o que chama de “coisas de hoje em dia”, como essa 

inversão de papéis que se observa em Alto Novo, onde as mulheres têm participação no 

orçamento familiar. 

 Entendo, assim, que há uma reformulação das relações de gênero no seio da 

família, que não rompe completamente com a subalternidade feminina. Observa-se, não 

raro, famílias que são sustentadas pelo trabalho (não agrícola) das mulheres, enquanto o 

homem dedica-se à agricultura, atividade de pouco retorno financeiro. A esse respeito, 

Margarida explica a situação da sua casa: 

O meu pai tem a roça, né, é agricultor, mas da roça dele a gente come 

só o feijão ou outra alguma coisa, né, como quando planta batata, 

milho, jerimun e num é nem o ano todo, só no inverno. E a gente tem 

outras necessidades, precisa de dinheiro pra comprar as coisas de casa, 

ai essas coisas quem compra é minha mãe e minha irmã mais velha, 

que trabalham em Águas Lindas, numa loja. Ai tem também o Bolsa 
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Família do mais novo, ai é com esse dinheiro que a gente vive, né. Eu 

nunca trabalhei, só em casa mesmo. Pra você ver como as coisas são, 

porque há uns tempos atrás a mulher que ficava em casa pra ser 

sustentada pelo marido, e hoje na minha casa eu posso dizer que a 

maior fonte de renda é de duas mulheres. A primeira pessoa da família 

formada foi minha irmã, depois vou ser eu, mulher também. Se Deus 

quiser vou ter meu emprego, ganhar bem, então você vê que as coisas 

mudam, apesar de que eu percebo não só lá em casa, como em muitos 

outros casos no Alto Novo que é um meio muito machista, que ainda é 

os homens que mandam e tal. Tipo, quando eu quero ir pra uma festa 

eu tenho que pedir pro meu pai, mesmo maior de idade, como sou, 

certo que não trabalho, só vendo meus produtos de revistas, mas se 

fosse por isso eu tinha que pedir pra minha mãe, mas ela nem dá 

palpite, no fim das contas, a palavra final sempre é do meu pai, em 

relação as coisas dos filhos. 

   

 Percebe-se uma importante modificação no mundo do trabalho que cerca o meio 

rural, em especial o contexto aqui estudado. Primeiro, que se o que se entendia por 

trabalho estava vinculado ao ofício agrícola, produto da terra (WOORTMANN, 1990; 

MEYER, 1979), posso afirmar que em Alto Novo esse leque amplia-se. As atividades 

exercidas em outros setores da economia passam a ser consideradas trabalho – inclusive 

com maior importância econômica do que a agricultura. Outro importante aspecto, neste 

sentido, é que se antes, as atividades exercidas pelas mulheres, sejam em casa ou no 

roçado, eram entendidas apenas como “ajuda” (MEYER, 1979) ao pai ou ao marido, no 

meu campo elas são percebidas como imprescindíveis ao orçamento familiar, como 

afirma Margarida ao dizer que a casa é sustentada com o salário da mãe e da irmã.  

 Apesar de constituírem importante força econômica em suas casas, tal fenômeno 

não se converte em capital simbólico, pois ao que pude entender a figura do pai ainda se 

sobrepõe sobre os demais, principalmente sob as filhas, como mostra Margarida. Klaas 

Woortmann (1990) mostra como o trabalho agrícola e a produção familiar é importante 

para sustentar a hierarquia familiar, na qual o homem – chefe da produção – é uma 

figura preponderante, mesmo não possuindo a mesma importância para o sustento da 

casa. E, de fato, é o que observo em Alto Novo: a estrutura de organização simbólica do 

espaço doméstico ainda se dá, em grande medida, dentro dos moldes tradicionais – 

subalternidade da mulher – embora, esta tenha saído, em muitos casos, do lugar comum 

que lhe era reservado, a saber os afazeres domésticos e a ajuda na roça. O que proponho 

com isso é uma flexibilização cautelosa para se pensar a hierarquia familiar – 

componente central da ordem moral camponesa (WOORTMANN, 1990) – pois os 

poderes coercitivos da comunidade e da família vêm minguando, a meu ver, em face da 
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busca pela autonomia, crescente da individualização e emergência de projetos 

individuais. Defendo que estes são pensados e elaborados pelas jovens aqui 

investigadas, muitas vezes, como saídas ao peso da hierarquia e dominação familiar.  

 Um episódio ocorrido na casa de Rosa também é ilustrativo dessa questão. No 

fim da tarde quando seu pai chegou do serviço, estávamos sentados na calçada, e a 

jovem o esperava – já aflita – para lhe pedir permissão para passar o fim de semana em 

Sobral, pois na ocasião seria comemorado o aniversário de uma amiga da faculdade. O 

pai, sem pensar duas vezes, imediatamente acenou negativamente, no que a jovem 

tentou convencê-lo, sem sucesso. Recorrendo à mãe, para que intercedesse por sua 

causa, foi inútil. Em tom de irritação, no intuito de cortar definitivamente o assunto, 

falou que enquanto seus filhos comerem do seu feijão será feito tudo conforme sua 

vontade.  

Neste contexto, o que pude observar, como regra geral, é que quanto maior a 

participação do pai no orçamento doméstico, maior sua dominação sob os demais 

membros – embora seu poder coercitivo não deixe de operar nos casos de pouca 

participação efetiva nas contas da casa. É o que nos sinaliza os dados etnográficos, 

através da observação de situações e das entrevistas. Nos casos de Margarida e 

Açucena, que possuem irmãs que exercem atividades remuneradas e, portanto, auxiliam 

nas despesas de casa, percebo que essas mulheres detém um poder de resistência, 

negociação e barganha maior com o pai. Já nos casos de Lis e Rosa, onde os pais e 

irmãos possuem forte participação no sustento da casa, a dominação masculina é mais 

explícita, mostrando que a autoridade do pai/marido se legitima proporcionalmente à 

sua capacidade de prover casa.  

 Ellen Woortmann (1992), em pesquisa sobre comunidades pesqueiras no Rio 

Grande do Norte, afirma que as mudanças ambientais – entenda-se degradação – nesse 

contexto, provocaram uma desvalorização da mulher, levando-as a serem tratadas com 

violência e desconsideração. O meu campo etnográfico mostra que o enfraquecimento 

da agricultura e atividades ligadas à terra levaram, em contraste, ao enfraquecimento do 

homem, como mostra a mesma autora em pesquisa sobre seringueiros no Acre (1998), 

onde Woortmann detecta uma gradativa queda na contribuição masculina no que se 

refere a manutenção do grupo doméstico. Segundo a autora, tal fato é percebido 

conscientemente pelas mulheres que relacionam este processo à natureza e não à 
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inabilidade ou preguiça do homem. Apesar de perceber a diminuição da contribuição 

masculina para a reprodução da família, as mulheres não elaboram isso no plano 

discursivo, para não “diminuir” o homem, continuando assim no lugar da invisibilidade 

(WOORTMANN, 1998), mantendo o prestígio socialmente atribuído à figura 

masculina. É o que conta Margarida, que se diz inconformada por muitas vezes a mãe 

“baixar a cabeça” para os mandos e desmandos de seu pai, mesmo quando esta sustenta 

a casa. Economicamente é a chefe da família, embora ainda caiba ao pai as deliberações 

mais importantes do lar.  

Contexto similar foi observado por Taciana Gouveia (2003) ao analisar as 

relações de gênero na agricultura familiar, ao afirmar que mesmo com o predomínio do 

trabalho feminino, a posição das mulheres persiste na invisibilidade, o que origina o 

silenciamento e nega às mulheres poder decisório sobre suas vidas, bem como lhe rende 

um status inferior na hierarquia rural. É a mudança nessa ordem de posições sociais que 

se busca quando se investe na universidade como fator de mudança, para a maioria das 

jovens de Alto Novo. A aposta na educação superior é, dentre outros aspectos, 

relacionada a tentativa de romper com esta hierarquia. Rosa, por exemplo, afirma que 

quer mudar de vida, ser reconhecida, e que, a seu ver, isso não pode ocorrer estando em 

Alto Novo, “apenas a universidade pode proporcionar aquilo que eu quero pra minha 

vida”, segundo a jovem. 

 Silvana Nascimento (2008), ao estudar a relação entre redes de sociabilidades e 

gênero entre famílias camponesas em Goiás, também observa modificações em relação 

ao trabalho e seus desdobramentos nas relações familiares. A diminuição do trabalho 

agrícola e o consequente aumento de desemprego entre homens tem sido responsável 

por uma nova configuração em termos de composição do orçamento doméstico. 

Conforme a autora: 

Assim, os trabalhadores rurais – em sua maioria homens – encontram-

se cada vez mais numa situação de precariedade que obriga a saída do 

lugar de origem e uma mudança nas relações familiares e da divisão 

do trabalho entre os sexos: são as mulheres que começam a trabalhar 

como empregadas domésticas, faxineiras, cozinheiras ou professoras 

para sustentarem as despesas do lar (NASCIMENTO, 2008, p. 69). 

 

Em Alto Novo, percebo que há a elaboração de um discurso que reconhece a 

“força econômica” feminina, sobretudo vindo das filhas. Açucena, ao conversar sobre o 
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orçamento doméstico, por exemplo, faz questão de enfatizar tais transformações, onde a 

autoridade paterna vem diminuindo ao passo que as mulheres da casa participam muito 

mais das responsabilidades domésticas do que o pai. Fala que “você pode ver como as 

coisas estão mudando, e tudo muda mesmo, assim daqui a pouco, quem sabe as nossas 

filhas, terão uma vida muito melhor que a nossa, porque as dificuldades pras mulheres 

vão sendo superadas”. Assim, percebe-se uma alteração da condição feminina que pode 

ser explicada tomando o contexto mais amplo, onde se inclui as relações ambientais, 

com o enfraquecimento da agricultura e, consequentemente maior participação feminina 

nas decisões do lar, por participarem financeiramente. Mais do que isso, acredito que, 

em breve, assistiremos um forte emergir das mulheres por conta de sua escolarização, já 

que os rapazes universitários se constituem em minoria.  

 Em relação ao trabalho exercido na roça, identifiquei que nenhuma das 

interlocutoras sequer “ajuda” suas famílias atualmente, embora todas tenham quando 

criança/adolescente exercido algum tipo de “ajuda”, principalmente Rosa. Suas falas 

apontam para a recusa desse tipo de trabalho e a família também as deixa livres para 

decidir em relação a isso. Situação semelhante é a dos jovens do interior paraibano, no 

perímetro irrigado, investigados por Ramonildes Gomes (2009), onde está fora de seus 

planos seguir carreira na agricultura, embora esta exerça forte papel na incorporação de 

uma ética para o trabalho, como já posto anteriormente. A partir dessa constatação, 

passei a me questionar, se a não participação (e mais que isso, a recusa) do trabalho na 

roça, bem como o desejo de exercer outras profissões significaria um desenraizamento 

dessas jovens. O que só pude compreender com mais clareza e formular uma resposta 

com o amadurecimento no campo, que será retomado nos próximos capítulos dessa 

dissertação.  

 No tocante ainda a dimensão do trabalho, é interessante e revelador como se dá a 

“escolha”, organização dos filhos para as atividades laborais (o que acaba repercutindo 

também na elaboração dos projetos), seja na roça ou em outros espaços. A roça, ao que 

me parece é um espaço predominantemente masculino, como já colocado anteriormente. 

Minhas interlocutoras – e pelo que pude observar isso se estende às outras jovens 

universitárias – não exercem nenhum trabalho neste âmbito, pelo menos atualmente. 

Existe, pelo que pude entender, uma moral na comunidade que busca resguardar as 

jovens mulheres do trabalho na roça debaixo do sol. Logo, é esperado que seus projetos 

de vida excluam a dimensão agrícola, pois sua socialização não valorizou essa 
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atividade. Em algumas casas em que pude andar, observei como as filhas – 

principalmente se crianças ou universitárias – estão livres das atividades ligadas à roça. 

Quanto aos rapazes, o que se observa, é que há um discurso de “poupar” aqueles 

que estudam, enquanto as meninas são “guardadas” desse “sacríficio”. Entendo, 

consoante a isso, que a dedicação aos estudos leva a uma consequente diminuição do 

trabalho (para os rapazes) e para sua inexistência entre as moças – salvo os afazeres 

domésticos. Assim, os rapazes que trabalham na roça com o pai, geralmente o fazem 

durante a manhã, ficando com a tarde para se dedicar aos estudos. Ainda assim, muitos 

pais desobrigam os filhos desse encargo – e de qualquer outro – para que possam se 

debruçar exclusivamente sobre os livros, o que não é aceito pela maioria, pois entendem 

que sua ajuda é indispensável para o grupo familiar, estando presos simbolicamente por 

uma obrigação moral com a família. Devo ressaltar também que a aposentadoria dos 

pais, bem como recebimento de renda dos programas sociais do Governo Federal são 

importantes para se pensar a diminuição do trabalho para esses jovens.  

 Em contraposição, as moças gozam, com relativa tranquilidade, do tempo para 

estudar, ocupando-se de tarefas da casa, como limpar, lavar roupa, cozinhar, embora 

como pude observar, tais atividades exijam um turno inteiro de dedicação. As meninas, 

sobretudo aquelas que estão na universidade, não possuem nenhuma obrigação social 

para com seu grupo familiar – com raras exceções, a depender, principalmente, das 

condições financeiras deste. Essa situação, como mostrarei no último capítulo, se 

inverte quando as jovens concluem a graduação, sentindo-se moralmente responsáveis 

pelo sustento familiar. Desta forma, ao contrário dos rapazes, não detêm uma posição 

imediatista (que muitas vezes os fazem abandonar os estudos e migrar para trabalhar), 

mas esperam pela recompensa a longo prazo, fruto do processo de escolarização. Tal 

afirmação não pretende ser generalista, mas é o que predominantemente ocorre: uma 

valorização dos estudos muito mais por parte das mulheres. Discursos, sobretudo dos 

mais velhos, apontam para essa compreensão de que “estudo é coisa de mulher!”. 

 O cenário socioeconômico e o agravamento das condições do trabalho no campo 

perpassam a construção dos projetos de vida dos jovens, onde estes indivíduos 

projetam-se dentro do desejo de inserção no mundo moderno (Carneiro, 1998), em 

contraste com o “atraso” do lugar de origem – tal “atraso” é atribuído principalmente à 

ausência de oportunidades profissionais e às configurações políticas locais. Nesse 
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contexto, a educação formal converte-se numa importante estratégia para melhorar de 

vida (o que explica o sentido de “poupar” os rapazes e “guardar” as moças), assim, o 

conhecimento é uma importante ferramenta pessoal, que deve ser buscado, sobretudo, 

em decorrência das novas demandas do mercado de trabalho (Abramo, 1997).  

Carneiro (2005), ao realizar uma pesquisa sobre o “Perfil da Juventude 

Brasileira”, constatou que 95% dos jovens rurais conferem à escolarização a uma 

condição ímpar para seu futuro profissional. Jorge Pereira (2008) corrobora com esse 

posicionamento analisando jovens rurais do Rio de Janeiro, afirmando que a “formação 

escolar, portanto, aparece como uma possibilidade de os jovens trilharem um caminho 

diferente de seus pais, parentes e vizinhos, quando as condições de vida local são 

difíceis” (PEREIRA, 2008, p. 79).  

 Apesar da crença nos processos de escolarização formais, os discursos das 

jovens apontam também para uma importante dimensão, de uma incerteza ao futuro, em 

tempos de precarização do trabalho. Sentem “medo do futuro” e de que as promessas 

feitas pelo diploma universitário não se cumpram – como já havia observado Bourdieu 

ainda nos anos 1960. A esse respeito, Regina Novaes (2006) afirma: 

O medo do futuro é quase um sinônimo do medo de sobrar e está 

muito relacionado à inserção no mundo do trabalho. São muitos os 

medos nesta área: “medo de não estudar e não conseguir emprego”, 

“medo de estudar e não conseguir emprego”, “medo de conseguir 

emprego e perder”, “medo de ficar desempregado”. Outros são mais 

genéricos: medo de virar mendigo, de ter uma casa e depois não ter 

mais, de ficar pior que está, de não colher frutos. É interessante notar 

que, neste caso, o recorte de classe não é único. Com todas as 

diferenças de expectativas, os jovens de diferentes classes temem o 

futuro (NOVAES, 2006, p. 110). 

 

 Em uma de nossas conversas no pátio do campus onde estuda Lis, essa jovem 

me diz que o mundo da universidade é muito bom, abre-lhe portas e horizontes antes 

inexistentes, mas tem medo de, por exemplo, concluir a graduação e não arrumar 

emprego, de ter que continuar vivendo da mesma forma que hoje, relacionando isso, 

inclusive, ao momento político vivido no país, de dificuldades econômicas. A pergunta 

que a jovem se faz é: E se a “promessa do diploma universitário” não se cumprir? O que 

me leva a perceber, claramente, que Lis deseja uma mudança de vida, potencializada 

pela universidade. Contudo, possui a incerteza em relação ao futuro, de estudar e se 

dedicar a algo que não lhe trará o retorno desejado. Açucena apresenta o mesmo 
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sentimento e aponta ainda como “frustração” se, por acaso, não conseguir um bom 

emprego depois de concluída a faculdade, não conseguindo, portanto, realizar seus 

projetos, o que denota como a colocação profissional é primordial para o sucesso das 

aspirações das jovens. Um bom emprego é a porta de entrada para a conquista dos seus 

sonhos, embora estes não se resumam à esfera profissional. Ressalto aqui a posição de 

Açucena como reflexo das políticas neoliberais em curso no país, que responsabiliza o 

indivíduo como gerenciador solitário da sua vida. 

 Nesse sentido, minhas interlocutoras fazem uma importante distinção entre 

campo e cidade. Apesar do espaço rural ter, em seus entendimentos, bons atributos – 

lugar de tranquilidade, sem violência, onde todo mundo se conhece e se ajuda – é visto 

como lugar de atraso (essa denominação relaciona-se muito mais à falta de 

oportunidades de trabalho e desenvolvimento pessoal do que a ausência de serviços que 

não são mais privilégios de quem mora na cidade, como telecomunicações, por 

exemplo), assim como o lócus de investigação de Rinaldi Meyer (1979), no sertão 

pernambucano: 

A Vila de Pedras é considerada um lugar atrasado, fraco, que “não tem 

nada”, “não tem benefício pra pobre nenhum”. Como rua é marcada 

pela precariedade, não apresentando os atributos idealizados das ruas 

“em sentido pleno” (cidades) tais como: variedade de oportunidades 

de trabalho, comércio diversificado, assistência médica etc (MEYER, 

1979, p. 54). 

 

 O espaço onde nasceram e passaram toda sua vida é percebido como lugar de 

atraso, pois não se pode vislumbrar oportunidades de estudo e trabalho, portanto, é 

marcado pela precariedade perante o olhar da juventude, que anseia “mudar de vida”, 

fala muito presente entre grande parte dos jovens de Alto Novo – embora alguns dos 

jovens deste lugar queiram permanecer tendo o campo como seu espaço de vida 

(WANDERLEY, 2009), pois viver no campo não significa necessariamente ser 

agricultor (a), e é neste lugar “onde estão enraizadas suas relações afetivas, onde 

encontram proteção da família, a companhia dos amigos, onde têm mais tranquilidade, 

mais segurança e menos violência” (SALES, 2006, p. 139).  Para isso, desejam e 

necessitam acessar a educação formal, colocando nesta a esperança num outro futuro, 

onde as atividades tipicamente rurais estão fora de suas aspirações. Percebo, assim, uma 

relação de negociação, de “jogo” com a cidade, que tratarei melhor no capítulo quatro, 

mas que se trata, basicamente, de aproveitar as oportunidades da cidade, que pode 
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“possibilitar estratégias de acúmulo de recursos materiais e imateriais, incluindo-se 

prestígio e poder” (VELHO, 2003, p. 21).  

 

1.1.1 O lugar dos processos de escolarização e a relação com a família: 

tensões, conflitos e valorização. 

Um dos aspectos que me chamou atenção com a entrada em campo foi observar 

como o desejo de cursar uma universidade se fazia tão presente num contexto de 

famílias com baixo capital cultural. Passei a me indagar como se dá a construção dos 

sentidos e da busca pelo ensino superior onde a existência de famílias iletradas é regra. 

Pude constatar que, assim como em pesquisa anterior (BRAGA, 2012) também com 

jovens do interior cearense, a escola é uma grande força vetor que impulsiona e faz 

nascer nesses sujeitos o desejo pelo ensino superior, haja vista que, a depender do grupo 

familiar, com pouco capital cultural, essa possibilidade sequer faria parte do leque de 

opções de tais jovens.  

 A escola de ensino médio de Alto Novo, que até alguns anos atrás contava com 

professores de fora (grande parte da sede de Águas Lindas ou cidades vizinhas), hoje 

possui maior parte do quadro docente oriundo do próprio lugar, formado na UVA. É a 

primeira geração dos universitários que passaram a se deslocar para Sobral. Rosa conta 

com orgulho e com um tom de inspiração e admiração esse fato, relatando como a 

escola Priscila Medeiros foi importante em sua vida: 

Foi lá que tudo começou, não só pra mim, mas como para todo mundo 

aqui, acredito [...] por que em casa a gente só ia aprender mesmo a 

continuar na mesma vida dos pais da gente, quase ninguém aqui tem 

uma família que ia lhe botar pra estudar depois do ensino médio, 

nossos pais nem sabe o que é uma faculdade, então foi na escola, lá no 

Flora, que o sonho de cursar uma universidade, de melhorar de vida, 

de ter uma profissão começou, né. A gente vê as pessoas daqui, que 

estudaram, fizeram faculdade, hoje estão ai, trabalhando, tem seu 

emprego, sua profissão, ganham seu dinheiro, certo que professor não 

é do que você ganha mais, né, mas de todo modo pra cá é muito bom. 

Então foi assim que foi crescendo o desejo de fazer também uma 

faculdade, e os professores no terceiro ano foram falando, mostrando 

pra gente o que é um vestibular, o ENEM, e a gente ia tomando gosto 

por aquilo [...] se não fosse a escola ter apresentado essas opções, ter 

mostrado que a gente pode chegar mais longe na vida do que nossos 

pais foram, talvez a gente fosse ficar aqui pelo Alto Novo do mesmo 

jeito que nossos pais, trabalhando na roça, algum empreguinho por 

aqui ou perto, sem qualificação e assim ia passar o resto da vida, então 

por isso, eu sou muito grata a meus professores que me ensinaram que 

é possível sim ser alguém na vida através dos estudos, e é verdade, pra 
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quem nasce pobre é só os estudos mesmo que pode fazer subir na 

vida. 

 

 A “Priscila”, como as interlocutoras se referiam carinhosamente à escola onde 

fizeram o ensino médio, foi fundamental na vida dessas jovens. Todas elas falam da 

época em que lá estudaram com muito saudosismo e entusiasmo. Rosa lembra como 

passaram rápido os três anos em que permaneceu na instituição, em que muito 

aprendeu, se divertiu e onde sentia-se importante e motivada. Lis afirma que o tempo 

que passava na escola era a melhor parte do dia, em que podia se reunir com as amigas 

livremente e, às vezes, matar aula também para tomar banho no açude ou ficar na casa 

de alguma amiga. Além dessas memórias, a escola “Priscila” representa, para boa parte 

da juventude local, o lugar em que os primeiros sonhos começam a brotar. Açucena 

refere-se com carinho a um professor de História que lhe ensinou no terceiro ano do 

ensino médio que lhe falou pela primeira vez sobre vestibular. A jovem garota, curiosa, 

lhe encheu de perguntas sobre aquilo de que nunca ouvira sequer o nome. “E foi a 

partir daquela tarde em que tudo começou”, relata a hoje quase professora.  

 Muitas vezes, nas nossas conversas, minhas interlocutoras apontam que as 

famílias, embora desprovidas de todo conhecimento escolar e da lógica que rege a 

educação formal, foram importantes incentivadoras para que as filhas estudassem e 

tivessem uma vida melhor, não medindo esforços para que o processo de escolarização 

pudesse se completar. Açucena relata que muitas vezes quis largar a escola para poder 

trabalhar e ajudar nas despesas de casa, mas tal possibilidade nunca foi bem quista nem 

aceita por seu grupo familiar. Margarida conta, emocionada, dos sacrifícios que sua 

família sempre fez para que sua trajetória escolar não precisasse ser interrompida. Se 

estas famílias não possuem capital econômico, tampouco cultural, não posso afirmar 

que há, entre elas, um ethos de desvalorização da educação. Ao contrário, se não 

possuem habilidades escolares socialmente reconhecidas, ao menos entendem os 

processos escolares como fundamentais para o futuro de suas filhas. Não é raro essas 

jovens referirem-se à suas famílias, principalmente as mães, como “anjos”, “guerreiras”, 

“lutadoras”, “incentivadoras”, o que corrobora para a afirmação da centralidade do 

papel feminino neste contexto etnográfico. São essas redes de ajuda – família e a escola 
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– que conseguiram potencializar sonhos e desejos, agindo numa contracorrente da 

“causalidade do provável
21

” (BOURDIEU, 2007), como mostrarei mais adiante. 

 Ainda em relação às narrativas sobre a vida escolar, sobretudo do ensino médio, 

as interlocutoras apontam de maneira unívoca que essa instituição fez nascer o desejo 

por uma vida diferente, onde o campo não se configuraria como uma opção de sucesso. 

Açucena lembra que seus professores sempre incentivavam os alunos a fazerem uma 

faculdade e lutar por uma vida melhor em grandes centros urbanos, que seriam espaços 

de oportunidades, segundo os educadores. Rosa afirma que “a gente meio que foi 

ensinado que a cidade é o lugar da oportunidade, que não teria chance nenhuma de 

crescer profissionalmente aqui”. Tal contexto etnográfico mostra-se bem distante da 

realidade estudada por Jorge Pereira (2008), em área rural carioca, onde o autor 

investiga os projetos de vida de jovens estudantes de uma escola técnica, que oferece 

um modelo de educação em consonância com a realidade local, buscando consolidar os 

vínculos do filho de agricultor em relação à sua terra, instrumentalizando-o de saberes 

técnicos para serem usados no campo. Observa-se assim que a escola se configura como 

importante instituição para pensarmos o delinear dos projetos de vida dessas jovens. 

Ressalto ainda como importante questão que esta pesquisa aponta a reflexão sobre os 

processos de escolarização no meio rural e a necessidade de repensar os paradigmas que 

alicerçam a educação no campo, fazendo com que esta possa preparar os jovens para os 

desafios do mundo rural, melhorando as condições de vida, sem que seja necessário 

migrar para grandes centros urbanos. Percebe-se como o processo de escolarização da 

educação básica, para as jovens investigadas, reflete uma tentativa de reprodução de 

valores hegemônicos pautados e vinculados à cultura urbana, condicionando a 

formulação dos seus projetos de vida. 

 A valorização da educação por parte dos jovens rurais pode trazer um conflito 

com a instituição família, uma vez que modifica a relação dos filhos com o saber – que 

antes era fruto da transmissão familiar, num processo não institucionalizado – e as 

relações de poder no âmbito familiar. Acerca desses conflitos, Carneiro (1999), afirma: 

                                                           
21

 Termo utilizado por Bourdieu para ratificar uma reprodução das estruturas sociais, do que o autor 

denomina de um “destino provável”, de acordo com o quantum de capital econômico e cultural do 

indivíduo. Uso este termo para enfatizar como na conjuntura educacional da sociedade brasileira ainda é 

difícil para jovens de classes populares (sobretudo do meio rural) acessarem ao ensino superior (ZAGO, 

2006).  
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o conflito entre interesses familiares e os projetos individuais dos 

jovens resultam em negociações que tem como referência um universo 

de valores que combina o universo simbólico tradicional, mantido e 

atualizado pela família e os da modernidade adquiridos na 

sociabilidade na cidade (CARNEIRO, 1999, p. 13) 

 Assim, observo que o processo de escolarização no ensino superior, efetivado no 

espaço urbano, ocasiona um tensionamento com a família. O projeto educacional dos 

filhos, a meu ver, não dialoga com uma proposta de fixação desses jovens no campo, 

antes é majoritariamente pautado por uma lógica citadina. Introduz-se, assim, um capital 

cultural que se choca com uma ética camponesa. Capital que a geração anterior e 

mesmo a mesma geração (irmãos, por exemplo) não possuem. Lis afirma que, após o 

ingresso na universidade, as novas experiências e o que tem aprendido no curso de 

História tem se distanciado desse ethos em que foi criada, que não sente-se bem na 

companhia de seus próprios irmãos, pois segundo a jovem, seus diálogos não mais se 

coadunam. Mesmo nos pequenos detalhes do dia a dia, a diferença de pensamento e 

comportamento é tão nítida e notória que a estudante diz preferir ficar sozinha em seu 

quarto, já que o universo fora dele não mais lhe cabe. Lis não gostava de que em sua 

casa alguém iniciasse uma conversa comigo, segundo ela por que seria só 

aborrecimento, pois são pessoas ignorantes e sem nenhum trato para conversar com 

alguém. Em um momento muito emocionante em que Lis falava acerca dessas questões, 

a jovem confessou que gostava de estar na minha companhia, pois eu me aproximaria 

do seu modo de pensar e entendia suas angústias. Posso falar que também adquiri uma 

estima por Lis e compartilhar dos seus dilemas quase diariamente me levou a criar um 

desejo para que a jovem consiga alcançar os seus objetivos. 

Ademais, o fato de serem universitárias e possuírem, desta forma, redes 

desconhecidas da família também é um elemento de tensão – observe-se, por exemplo, a 

proibição do pai de Rosa em deixar a filha frequentar Sobral em ocasiões que não 

sejam, em tese, para estudo, sob a alegação de que não conhece com quem a filha 

convive nesse espaço. Consequência disso é o distanciamento e distinção dos filhos 

perante à família, que não os vê mais como “iguais”. Os próprios filhos também se 

vêem assim. Margarida diz ter medo da universidade, afirmando que esta pode ser vista 

como grande barreira entre ela e sua família e como um convite a se distanciar das 

referências familiares, pois a experiência de formação universitária parece se apartar das 

origens populares/rurais. Pude presenciar várias vezes suas irmãs e mãe fazendo 
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referência a isso, pedindo que a jovem nunca se esqueça de onde veio, nem se considere 

superior pelos conhecimentos da universidade. Conforme Margarida: 

Eu acho que é preciso ter muito cuidado pra não se deslumbrar com as 

coisas, por que é fácil se encantar com aquele mundo da cidade, da 

universidade que, de fato, proporciona muita coisa boa, grande pra 

gente principalmente que nunca teve acesso nem sonhou com certas 

coisas. Acaba que isso pode distanciar a gente da nossa família. Outro 

dia mesmo eu tava pensando nisso que a educação que a gente recebe 

é voltada pra gente querer ser mais do que a gente é hoje né. Isso não é 

errado, querer mudar de vida, ganhar bem, agora se você quando tiver 

o que você sempre desejou e voltar as costas pra sua família, querer 

humilhar seus irmãos porque é universitário, como eu já vi aqui, eu 

acho um absurdo. Eu tenho medo desse mundo por que pode ser uma 

coisa sem retorno, quando você tá na universidade aquilo lhe dá 

possibilidade de sonhar com mil e umas coisas, mas é complicado por 

que você tem uma vida que é meio contra-mão daquele mundo da 

universidade. 

 

 Têm-se, dessa maneira, um aparente paradoxo: se, de um lado, há a valorização 

da educação formal tanto por parte dos jovens como de suas famílias – inclusive há uma 

relação hierárquica entre os filhos que são universitários ou não, pois ter um “filho 

formado” rende uma posição de status em Alto Novo – por outro lado, a acumulação do 

conhecimento parece promover um fosso abismal entre esses jovens e suas famílias, o 

que é visto com receio. Lis indica que qualquer recusa de fazer algo solicitado pela mãe 

ou pelo pai torna-se motivo para acusar Sobral de ter mudado seu comportamento, pois 

“antes não era assim, besta desse jeito, só por que faz faculdade não quer matar uma 

galinha”, diz Lis reproduzindo uma fala de sua mãe. A esse respeito, Margarida 

explica: 

Eu vejo que os meus pais querem que eu estude, eles sempre me 

incentivaram, sempre fizeram o possível pra me dar estudo. Mas, 

parece que eles não compreendem as coisas, porque não tem como eu 

me formar, ser contadora e continuar vivendo aqui, nem se eu 

quisesse, porque eu ia trabalhar onde? Botar um escritório é caro e 

mesmo se eu botasse um aqui, ia ter cliente? Não ia, né. Então, não 

tem como você estudar, fazer uma faculdade, alargar seus horizontes e 

continuar como tava. Claro que as coisas mudam. E, feliz ou 

infelizmente, não dá pra continuar em Alto Novo, como antes, ai meus 

pais querem que eu fique lá, não dá mesmo. Eles dizem que é porque 

quer ser muita coisa, mas não é, é você saber ter visão de mundo.  

  

 Woortmann (1990) postula que quando ocorre uma ruptura da tradição, do 

coletivismo interno da família e até mesmo da clássica noção da “comunidade como 

cápsula protetora” (MENDRAS, 1976) temos a passagem da dimensão moral para a 
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esfera da racionalidade, marcada pelo individualismo, onde “o indivíduo livre pode 

representar a dissolução da ordem moral” (WOORTMANN, 1990, p. 56). Maria José 

Carneiro (1998) também sinaliza esse processo de intensificação do individualismo, de 

contestação ao holismo e exercício de uma forte autoridade central.  Entendo que 

minhas interlocutoras, bem como os outros jovens de Alto Novo, representam uma 

geração que iniciam esse descolamento. Não são as únicas, estão inseridas num contexto 

maior, que abarca boa parte da juventude daquela região. Enfatizo, novamente, que a 

família faz parte de seus projetos, no plano discursivo, contudo há uma negação de 

reprodução do grupo familiar, como Açucena coloca: “Eu quero me formar, ganhar 

dinheiro, sair de Alto Novo, mas lógico que minha família é importante, eu vou ajudá-

los sempre, mas se eles não quiserem me acompanhar, eu vou ter que comprar mesmo 

sozinha meus sonhos”. 

 O que observo é um certo pudor quando se fala de família, com falas como 

“nunca os abandonarei”, “sou grata a minha família por tudo, quero ajudá-los”, mas 

quando se trata de elaborar seus projetos o que é levado em consideração é uma 

combinação entre condições objetivas, impostas pelo seu contexto, e seus desejos 

pessoais. Apesar dessa constatação, sem dúvidas, decidir sobre seus destinos é um 

momento de tensionamento entre indivíduo e família (WANDERLEY, 2006; 

ABRAMOVAY, 1998). Reitero que a família é um fator importante no delineamento 

dos projetos, mas não percebo como determinante. O caso de Açucena é elucidativo 

disso: um dos projetos que a família tem para esta jovem é o casamento, que em 

nenhum momento aparece como primordial nas falas da estudante.  

 Eunice Durham (1973), em “A caminho da cidade”, afirma que as dificuldades 

enfrentadas no meio rural, como a miséria e a falta de conforto, trabalho duro/incerteza 

da produção e a inexistência de possibilidade de melhoria – em síntese, fatores de 

ordem econômica – moviam os sertanejos para as grandes metrópoles, como São Paulo. 

Entendo que as jovens interlocutoras, ao se deslocarem para Sobral em busca do nível 

superior, desejam ascender social e economicamente. Isso fica claro em discursos como 

os de Margarida, que afirma “querer melhorar de vida, ter um trabalho e um bom 

salário para comprar tudo aquilo que precisa e quer”. Contudo, percebo despontar 

também fatores de âmbito simbólico e moral para a saída dessas jovens do campo. Para 

essas jovens, o espaço urbano torna-se atrativo, sendo apresentado como novidade que 

deseja ser vivida, “aquilo que não se tem e não se vive no interior”, conforme Rosa. 
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Experimentar a cidade sem o olhar vigiado e disciplinador da família constitui-se como 

elemento central nessa questão. “Aqui, em Sobral, é a gente pela gente, eu me sinto 

livre, como se a gente só fosse adulto aqui, dona da vida da gente”, fala Açucena. “A 

universidade é uma experiência maravilhosa por tudo, a gente conhece pessoas de 

todos os lugares, faz novos amigos, aproveita as coisas de Sobral que a gente não tem 

no Alto Novo”, afirma Lis. Dessa maneira, surgem aspectos que não meramente 

econômicos que torna a cidade de Sobral um lócus de atração para as jovens do campo. 

Sentados num banco da pracinha da igreja, Lis e eu conversávamos sobre a vida da 

jovem, quando ela sinaliza para a questão que pontuei, ao dizer que o dinheiro é 

importante, que quer ter um bom emprego e poder ter uma vida confortável, mas que 

quer mais que isso. A universidade representaria um desprendimento de uma condição 

econômica, mas também da ordem moral na qual se insere. É uma busca pelas 

oportunidades, palavra tão mencionada por Lis nessa ocasião. Aliás, a palavra 

“possibilidades” foi acionada inúmeras vezes para se referir a Sobral e, em especial, à 

universidade. 

 Isabel Linhares (2015), em sua tese de doutorado na qual investiga a relação 

entre juventude e trabalho em Sobral, entende este local como a “cidade das 

oportunidades”, haja vista as grandes perspectivas profissionais oferecidas pelo 

município às juventudes, embora considere o cenário de flexibilização e precarização do 

trabalho, que torna o futuro profissional incerto. Segundo a autora “a tendência que se 

revela neste estudo é que as juventudes estão em busca de algo que lhes dê um porto 

seguro material e simbólico e vêem essa possibilidade concretizada em uma atividade 

laboral” (LINHARES, 2015, p. 47). Em uma das conversas com Lis, a jovem aponta 

para isso ao dizer que o que busca na experiência universitária é que esta possa lhe 

proporcionar uma segurança material e também um “lugar na vida”, que percebo como 

espaço de reconhecimento, não concretizável no meio rural, que pouco teria a ofertar –

material e simbolicamente – a essas jovens diplomadas. Tal demanda por 

reconhecimento, a fala do “ser alguém na vida”, remete a ideia de sair da condição de 

invisibilidade e de falta de autonomia que caracteriza preponderantemente a vida das 

jovens de Alto Novo. 

 

 1.1.2 Família: “cápsula protetora” ou cativeiro? 
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 Durante o trabalho de campo não tive oportunidade de passar um dia inteiro que 

fosse, por completo, nas casas de minhas interlocutoras, contudo tive momentos em 

suas residências muito ricos para pensar as relações que ali acontecem, como a que se 

segue. Hospedado na casa de Violeta, procurava todas as manhãs “bater papo” 

(expressão corriqueira no lugar quando se vai à casa de alguém, que no meu caso 

possuía interesses outros do que uma conversa desinteressada) com aquelas com que já 

havia estabelecido algum tipo de contato. Certa vez fui bem cedo até a casa de Lis a fim 

de conversar e, logicamente de estreitar ainda mais os laços, premissa imprescindível 

para a realização do trabalho. Chegando lá, bato palmas e logo seu irmão aparece à 

porta. Pergunto por Lis, ao que ele responde que irá chamá-la, e me pede para entrar. 

Fico sentado no sofá da sala enquanto espero que se arrume e sou convidado por sua 

mãe para tomar café. Apesar de ter comido ao sair de casa, aceito e nos dirigimos à 

mesa, onde está Lis, seu pai, seus três irmãos (todos mais velhos) e um gato, o Chico, 

que ocupava uma das cadeiras ao redor da mesa. 

 Logo observei a disposição das cadeiras, onde o pai ocupava a cabeceira, que 

significa o topo da hierarquia da casa. Lis e sua mãe estavam preparando o “de comer”, 

ao mesmo tempo que colocavam a louça na mesa, ao que, imediatamente, me ofereço 

para ajudar. “Não precisa não, não é coisa de homem tá mexendo em coisa de 

cozinha”, falou o pai de Lis no momento em que ia levantar para ajudar. Inibido, dei um 

sorriso tímido e coloquei-me de volta ao lugar que, em seu imaginário, cabe ao homem. 

Observa-se aqui o acionamento de uma suposta natureza humana – diferenciada entre 

homens e mulheres – para legitimar diferenças que provocam desigualdades, o que gera 

processos sociais que cotidianamente reproduzem inferioridades/superioridades 

pautadas pelo gênero.  

 Mesa posta e todos em silêncio até então, pergunto à Lis como foi sua aula da 

noite anterior, ao que obtenho como resposta um desanimador “Foi boa”. Percebi que a 

jovem não queria prolongar a conversa, numa espécie de receio do seu pai. Entendi que 

aquele momento não era de manifestações femininas, só os homens conversavam entre 

si. As poucas palavras trocadas ali eram entre o pai e os irmãos de Lis sobre a divisão 

dos afazeres do dia. Era inverno, período de “efervescência” nas atividades agrícolas da 

região e ao que pude entender o pai de Lis e seu irmão mais velho iam “capinar” o mato 

do roçado, para que o milho e o feijão pudessem melhor se desenvolver. Lis e sua mãe 

permaneciam caladas. Após todos terminarem sua refeição, os homens saíram (dois para 
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o roçado e dois para seu local de trabalho na cidade) e Lis e sua mãe foram retirar a 

louça. A mãe foi para o trabalho na cidade e Lis ficou em casa com a incumbência que 

lhe é diária: cozinhar e limpar (em certos períodos, como os de prova na universidade, 

essas tarefas diminuem para que tenha mais tempo). Ao longo de sua jornada de 

afazeres domésticos, fomos conversando sobre sua família.  

 Ao longo do diálogo, pergunto o que é mais difícil no que diz respeito à vivência 

em família. “Ah, eu queria ter mais liberdade, sabe? Já sou bem crescidinha e sei o que 

é certo e errado, só queria poder fazer tudo o que eu quisesse, sem ter que pedir 

permissão pra ninguém. Eles não me compreendem”. Responde a jovem. A falta de 

compreensão, aliás, é recorrente nas falas das investigadas, sobretudo por parte do pai. 

Sua fala chama atenção para a dimensão do que chama de liberdade, que se refere, 

segundo relata, a impossibilidade de realizar aquilo que deseja. Lis não possui 

autonomia para dispor de seu tempo conforme seu gosto e suas demandas juvenis, pois 

a família exige saber de todos os seus passos, de acordo com suas palavras. “Eles não 

entendem que os jovens de hoje são diferentes do tempo dele, a gente quer sair, 

namorar, que mal há nisso?” Enfatiza a jovem.  

Um discurso muito comum entre pais e avós da região é o da “moça direita”, que 

seria aquela que, por ser controlada pela família, não seria motivo de vergonha para a 

parentela; note-se que tal autoridade sobre os corpos é exclusivo das “moças”, não 

estendendo-se aos “rapazes
22

”. Desta forma, para que a filha tenha sua reputação 

resguardada, o controle de seus passos é uma condição bastante comum, mas não 

generalizada.  

 Em um dos dias que estava sentado no fim de tarde na pracinha onde se espera o 

ônibus para Sobral, Lis passou e conversamos um pouco. Era sábado. Ela me contara 

que saiu de casa para dar uma volta, espairecer, pois havia tido uma séria discussão com 

os pais, pois estes não haviam permitido a saída da filha para uma festa numa cidade 

vizinha, junto ao namorado. “Parece que eu sou uma menina de 15 anos, eu com 23 

anos passando por humilhação de não poder sair pra uma festa. Onde já se viu uma 

coisa dessa?” Parece que aqui ninguém cresce, tá sempre submissa às vontades dos 

                                                           
22

 Silvana Nascimento (2008) em região do interior goiano explica que “moças” e “rapazes” são 

categorias êmicas utilizadas por seus interlocutores para designar o período em que esses sujeitos ainda 

não se tornaram mulheres e homens, o que só acontece por meio do casamento. Pressupõe-se que a 

“moça” ainda guarde sua virgindade, o que não é esperado do “rapaz”. Aplico esses termos neste mesmo 

sentido. 
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outros.” Visivelmente chateada, a jovem queixava-se da incompreensão da família em 

entender seus anseios e desejos que, para Lis, são naturais da juventude. “Será que 

quando eles tinham a minha idade eles também não queriam aproveitar a vida?”. 

“Aproveitar a vida”, para Lis, é dar-se o direito de viver aquilo que todos os jovens 

desejam viver, é se divertir. A jovem conta que pensa em estratégias para conseguir ser 

livre, ter sua autonomia perante a família, concluindo que a única maneira é formar-se, 

conseguir um bom emprego que lhe possibilite se desvencilhar da autoridade do pai. A 

escolarização, portanto, é o caminho escolhido por Lis. Tal constatação feita em campo 

corrobora com a ideia de Klaas Woortmann (1990) de que os filhos descobrem o 

cativeiro dentro da própria família, num movimento contrário ao de seus pais, que 

compreendem ser o cativeiro o “trabalhar para o outro”, isto é, a sujeição representada 

pelo trabalho alugado.   

 Ainda nessa ocasião, Lis relata outras situações similares, onde, por decisão do 

pai, foi impedida de fazer alguma coisa que desejava, o que é recorrente, como se 

apresenta nesta fala: 

Eu faço de tudo para que não haja queixa de mim, tudo que eles me 

pedem eu faço, eu cuido da casa, eu limpo a casa, eu lavo roupa, deixo 

tudo certinho pra todo mundo. Ninguém tem o que reclamar de mim. 

Acho que não tem nada demais eu poder ir numa festa com meu 

namorado, é uma coisa que toda mocinha da minha idade faz, 

principalmente minhas amigas da faculdade. Se eu disser uma coisa 

dessas pra elas, não vão nem acreditar. E sempre é desse jeito. Eu não 

sei mais o que fazer, sinceramente, tomara que eu já consiga sair de 

casa, arrumar um emprego e ser dona da minha vida, pra não ter 

ninguém mandando em mim, ai minha mãe fala de casamento, eu lá 

vou querer casar tão cedo. Já basta meu pai mandando em mim, quero 

marido também não. 

  

 Apesar de, como já posto, as relações hierárquicas gerarem subalternidade 

feminina, o que fica explícito no caso de Lis, o contexto de cada família segue 

diferenças que dão o tom de como essas relações hierárquicas se arranjam e se 

reconfiguram. O caso de Margarida, por exemplo, que possui irmãs mais velhas e que 

exercem atividades remuneradas, assim como sua mãe, mostra-se diferente. A jovem, 

como Lis, dedica boa parte de seu tempo para os afazeres domésticos da casa, mas 

possui uma pequena fonte de renda, revendendo cosméticos por meio de catálogos, que 

somado aos estudos preenche a rotina diária da garota. O pai, agricultor, traz para casa 

aquilo que a terra dá. O sustento do lar é, majoritariamente, constituído pela renda das 
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mulheres, o que não anula a autoridade paterna. Apesar das filhas terem sua própria 

renda e ajudarem em casa, o pai ainda possui a palavra final nas decisões que dizem 

respeito às filhas. Nesse contexto, observo uma manutenção dos padrões de gênero 

(contudo, mais flexibilizados se comparado a anos atrás) e do controle dos pais. 

Entretanto, há contextos familiares onde as filhas possuem um maior poder de 

negociação com a autoridade do pai. Como é o caso de Margarida e suas irmãs. Com 

Açucena também é assim: 

Apesar de as ordens do meu pai prevalecerem, né, em tudo, com a 

ajuda da minha mãe, eu e minhas irmãs conseguimos conversar e 

pedir alguma coisa que a gente queira, até porque não somos mais 

crianças, né. Tudo na casa dos 20 e poucos anos. Então, conversando 

direitinho, ele deixa, porque sabe que a gente é responsável, a gente 

cumpre com nossas obrigações, somos boas filhas. Então, mesmo 

achando ruim, ele deixa. Lembro do carnaval do ano passado que a 

gente foi pra São Benedito, foi uma briga, mas no fim ele deixou. Não 

é uma coisa também de não ter jeito, falando direitinho e fazendo por 

onde, dá certo. 

 

 Não é apenas a autoridade intergeracional que suscita queixas constantes das 

jovens de Alto Novo. As relações de poder entre os irmãos também é um importante 

elemento a ser considerado. É o que mostra Rosa, ao relatar que, na ausência do pai, os 

dois irmãos mais velhos assumem o papel de domínio. A jovem conta que nem adianta 

discutir com os irmãos sobre qualquer imposição, pois sua condição de mulher e filha 

mais jovem a faz ter de ser obediente aos ditames masculinos, mesmo que esses sejam 

intra-geracionais. Pude presenciar algumas vezes o exercício dessa dominação dos 

irmãos, agindo com Rosa como se este fosse uma empregada da casa, na obrigação de 

fazer-lhe o prato, por exemplo. A jovem diz que por várias vezes nem contesta, “faz e 

ponto” pra não se desgastar, já que os pais concordam com a naturalidade desse gesto.  

Tal constatação e experiência faz com que o casamento não faça parte do projeto 

de vida dessas jovens, ao menos dentro de curto prazo – o que não é bem visto por suas 

famílias. O adiamento do casamento é sempre rechaçado pelos pais ou visto de maneira 

“intrigante”
23

, e sempre se compara a idade com que se casaram, afirmando que a 

juventude de hoje em dia mudou bastante, “as coisas não são mais como antigamente”, 

repetia várias vezes a avó de Rosa, com quem pude conversar em sua casa (um dos 

                                                           
23

 Pelo que pude observar, algumas famílias das jovens estranham o fato destas não terem o casamento 

como projeto de vida, e chegam a suspeitar acerca da sexualidade das moças, pois há a naturalização do 

casamento numa faixa etária entre os 16 a 20 anos de idade entre a geração dos pais dessas jovens. 
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lugares mais frequentados por esta jovem no seu tempo livre). O matrimônio em 

contextos rurais sempre se configurou como esfera hegemônica no sentido de 

reprodução do campesinato, e ainda hoje se apresenta como forte marco da família 

camponesa, o que explica a alta valorização desta instituição por parte dos pais das 

jovens interlocutoras.  

Um dos motivos do adiamento do casamento entre essas jovens é a ordem moral 

que, ao menos se pressupõe cercar esta instituição, no seu imaginário (e, relativamente, 

ratificada no cotidiano, a depender do contexto familiar). Açucena e Rosa afastam a 

possibilidade de casar-se, pois segundo essas jovens, seus sonhos não seriam possíveis 

de serem realizados no contexto matrimonial. “É muita entrega, é muita abnegação, 

devoção ao marido, você vive pra marido e filho”, diz Açucena, baseada, segundo ela, 

na experiência de sua casa e das amigas.  Segundo Antônio Cândido (1964), ao 

investigar o sistema de parceria no interior paulista, no meio rural se supõe que às 

mulheres é reservado o espaço privado, da casa e seus cuidados, em contraste com o 

espaço atribuído aos homens, a dimensão pública e os desdobramentos desta, ficando as 

mulheres submetidas aos seus desejos. Dessa forma, “os padrões correntes acentuam a 

vida de pena e sacrifício da esposa” (CÂNDIDO, 1998, p. 193), corroborado por Isaura 

Pereira de Queiroz (1976), ao afirmar que a mulher camponesa, ao sair da subordinação 

paterna, permanece sob o jugo do cônjuge.  

 Em Alto Novo, observo uma consonância em direção aquilo apontado por 

Elisabete Silva (2013) que investigou uma família rural no interior pernambucano onde 

as “filhas de Pascoal” tinham grande importância no processo produtivo da família e 

possuíam autonomia financeira, oriunda da venda dos produtos agrícolas em feiras nas 

cidades vizinhas, por isso, conforme a autora, gozavam de relativa autonomia nas 

decisões que envolviam suas vidas. Assim, concluo que quando as jovens possuem 

autonomia financeira, o processo de negociação é facilitado e a heteronomia pode ser 

questionada mais facilmente, Margarida e Açucena são exemplos disso. Margarida me 

conta que sempre que quer “negociar” algo com o pai, geralmente saídas noturnas, 

conta com a ajuda da mãe, o que sinaliza esta personagem como mediadora dos 

conflitos em interesse, na maioria das vezes. Dessa forma, a autoridade paterna, em 

alguns casos, cede à relativa autonomia das filhas. Estas, vez ou outra, também burlam 

as regras do pai, sem seu conhecimento. As amigas e a rede de solidariedade, neste 

sentido, cumprem um importante papel, o que será abordado na seção seguinte deste 
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capítulo. Açucena conta que depois que começou a trabalhar (na época da pesquisa, a 

jovem cobria uma licença maternidade na escola de ensino fundamental da comunidade) 

passou a ser vista com mais responsabilidade e, por isso, podia agora gozar de maior 

prestígio perante o pai.  

 Desta forma, tomo como hipótese que a busca pela autonomia, por “aproveitar a 

vida”, libertar-se do jugo paterno e, assim, ser “dona da própria vida” é um importante 

sinalizador da constituição dos seus projetos de vida, que são formulados, em sua 

maioria, como veremos, tomando o espaço e o estilo de vida urbano como referência. 

Essa tendência parece ser maior nas jovens que mais reclamam da falta de compreensão 

dos pais – como Lis e Rosa – e surge com menor intensidade entre aquelas que gozam 

de certo grau de liberdade nas decisões. Como assevera Elisabete Silva (2013): 

Portanto, para se pensar na elevação da escolaridade para jovens 

mulheres rurais devemos ir além da perspectiva usual nos estudos 

existentes da escolarização como estratégia de saída das jovens do 

campo. É importante levar em consideração que a busca pela 

autonomia é muito importante para essas mulheres, e que ter uma 

profissão contribui para diminuir as desigualdades entre homens e 

mulheres e questionar algumas tradições familiares (SILVA, 2013, p. 

59).  

  

 Neste contexto, acredito que a busca pela titulação universitária, que envolve 

bastantes sacrifícios – como veremos no capítulo 2 e 3 – é uma aposta e estratégia 

dessas jovens, vislumbrando uma transformação cada vez maior na posição que ocupam 

enquanto mulheres dentro do núcleo familiar. O diploma significa, para Lis, a 

possibilidade de “voar mais alto, bater as asas e abrir novos horizontes, conhecer um 

novo mundo e explorar outras possibilidades desconhecidas”. Para essa jovem, o papel 

que lhe cabe enquanto membro da sua família é humilhante e castrador. Até mesmo um 

dos divertimentos mais comuns para a juventude de Alto Novo lhe é negado, boa parte 

das vezes: a praça. Não foram poucas vezes durante o trabalho de campo em que os 

irmãos de Lis foram “avisá-la” que já era “hora de moça de família estar em casa”. 

Sempre atendendo as solicitações, Lis confessava a mim que não aguentava mais aquilo, 

principalmente quando eu estava presente. “É vexame demais, tu não acha não?”. A 

mim, causava estranhamento a posição de aceitação da garota, que dizia não “retrucar”, 

pois não há condição possível de diálogo. Ela já desistira. O que ela fazia era o que 
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estava ao seu alcance: aproveitar as oportunidades possíveis para transformar aquela 

situação.  

 Se por um lado, a família é tomada pelo viés da incompreensão e da autoridade 

exacerbada, onde as tensões e os conflitos se fazem presentes, não posso invisibilizar a 

relação de ternura e afeto que permeia as jovens e seus núcleos familiares. A 

preocupação com a alimentação das filhas em Sobral – dando-lhes dinheiro para se 

alimentarem ou preparando algo de casa para levarem –, com as notas na faculdade, 

poupá-las dos trabalhos rotineiros no período de provas foram manifestações que pude 

presenciar com praticamente todas as jovens investigadas. “É uma tranquilidade a 

gente saber que tem uma casa, uma família, que apesar de todos os problemas, dá uma 

estrutura mínima pra gente poder se dedicar aquilo que a gente quer”, fala Açucena 

quando interrogada da sua relação com a família. “Deus lhe abençoe, lhe leve e lhe 

traga”, é assim que a mãe de Lis se despede da filha todas as tardes, dizendo que só 

sossega para dormir quando ouve o barulho da porta abrir-se por volta da meia noite, 

horário em que a filha costuma chegar de Sobral. Lis diz que, apesar dos conflitos 

familiares, considera que a família – sobretudo, a mãe – foi seu grande apoio e que 

pretende dar uma vida de rainha à progenitora, assim que puder. Considero, inclusive, 

que os laços familiares, em muitos casos, são os únicos ligados ao contexto rural que 

não se apagam, sequer se enfraquecem, uma vez que os cuidados e a obrigação moral 

para com a família são citados por todas as interlocutoras desta pesquisa.  

 Pensar a conformação dos projetos de vida dessas jovens perpassa o âmbito 

familiar, com as relações de hierarquia que definem o papel e a posição feminina, bem 

como a esfera do trabalho. A seção que se segue tratará de outra importante variável 

para a compreensão do delineamento dos seus projetos: as redes de sociabilidade em 

Alto Novo e as possibilidades de lazer neste local.  

 

1.2 “Artes de fazer”: Práticas de Lazer e Sociabilidades em Alto Novo 

 

Logo que cheguei a Alto Novo, ao conhecer o espaço nas primeiras andanças em 

suas poucas ruas – e, de certa forma, alimentado no imaginário social sobre o campo – 

percebi a ausência, ou melhor, a pouca presença de equipamentos tradicionalmente 
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considerados de lazer para o uso dos jovens desse local. Imaginei, erroneamente, que ali 

o tempo livre fosse vivido de maneira pouco atrativa, aos olhos de um “pesquisador 

urbano”. Com o decorrer da observação, fui percebendo, num difícil exercício de 

refinamento do olhar, que existe uma reapropriação por parte desses jovens de um 

espaço que, à primeira vista, pode parecer pouco adequado para se entreter. Assim, se 

eu não enxergava as possibilidades para a diversão desses sujeitos – pois, partilhamos 

de sistemas de pensamento diferentes e minha concepção sobre o lazer distoa da dos 

jovens em questão – elas são vividas cotidianamente por esses agentes, que, em 

consonância com o que diz Certeau (1996), não são passivos consumidores do 

cotidiano, antes, são produtores de “maneiras de fazer” nos interstícios da vida social. 

Pensar com Certeau (1996) o cotidiano, entendido como aquilo que nos é dado a 

cada dia, implica pensar em astúcias e “artes de fazer” dos indivíduos, que escapam do 

controle, daquilo que é esperado/programado, da passividade que podemos atribuir aos 

sujeitos. Dessa maneira, um espaço com poucas possibilidades efetivas de diversão – 

como o contexto aqui analisado – é subvertido, na busca por viver, do melhor modo 

possível, esse local. É o que Certeau (1996) chama de “burlas dos consumidores”: a 

apropriação e reinvenção do espaço pelo sujeito, que através das suas capacidades 

inventivas, fogem à monotonia do cotidiano. Tais capacidades produzem uma espécie 

de microrresistência, produtoras, por sua vez, de microliberdades. Os indivíduos em 

questão, portanto, se movimentam no cotidiano através de operações astuciosas e 

clandestinas, aproveitando-se dos espaços possíveis. É em meio aos usos e intervenções 

dos indivíduos que o espaço rural se constrói.  

É assim que entendo a utilização das possibilidades de lazer no meu contexto 

etnográfico, buscando reconhecer o discurso tático dos (as) consumidores do espaço, 

sobretudo quando se trata especificamente das jovens, pois os poucos “espaços 

institucionalizados” para o lazer e a diversão são de uso predominantemente 

masculinos, como a quadra de esportes e os bares. Por isso, mais uma vez, insisto nessa 

análise a importância de operarmos através da relação masculino/público/rua e 

feminino/privado/casa.  

Compartilho assim com Mónica Franch (2002) que a rua é identificada como 

lócus naturalizado à plena socialização juvenil masculina, cabendo às mulheres desde a 

mais tenra infância o espaço reservado da casa, numa dicotomia de origem moral, a meu 
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ver, que implica na tentativa de manutenção de uma relação de poder. Pelo que pude 

observar, o espaço doméstico é um dos poucos onde se pode viver momentos de 

descontração, como informa minhas interlocutoras e como a observação participante 

pode apontar. Açucena é assertiva ao falar que “parece que por ser mulher, é incrível a 

quantidade de coisa que a gente não pode fazer, como se ao homem, tudo, à mulher, 

nada [...] então, tem que aproveitar o que se tem, o que se pode fazer”. Quando se 

anuncia a saída às ruas, as jovens devem fundamentar muito bem uma justificativa que 

legitime a saída do mundo privado da casa. Sob a alegação de “dar uma volta”, ou 

“conversar com uma amiga” a permissão para sair está condicionada com quem se 

pretende encontrar, ou mais especificamente, se o pai conhece a companhia e se esta 

possui respaldo e reconhecimento social como “boa moça” ou “moça de família”.  

Assim, relativamente afastadas do espaço das ruas – em nome de suas 

reputações, tão prezadas e vigiadas pelas famílias – as jovens de Alto Novo, em seus 

tempos livres, geralmente durante as noites e nos finais de semana, ocupam-se em redes 

de sociabilidades tecidas, na maioria das vezes, desde a infância, reunindo-se em rodas 

de conversa nas suas casas. Assim, tais jovens “passam boa parte de seu tempo livre em 

duplas ou turmas de amigos e amigas, com as quais partilham suas experiências, 

descobrimentos e anseios, num clima de intensa afetividade” (FRANCH, 2010, p. 35), 

pois o estabelecimento de amizades constitui-se como importante conteúdo significativo 

na experiência juvenil. As rodas de conversas e os grupos de amigos que se reúnem nas 

casas e calçadas uns dos outros se configuram, destarte, como elementos essenciais de 

distração para as jovens de Alto Novo.  

Lefebvre (1999) pontua como a rua associa-se a idéia de movimento, sendo 

entendida por este autor como lugar de encontro e não de passagem. As ruas, em Alto 

Novo, além de possibilitar na sua função instrumental a circulação das pessoas, em sua 

forma simbólica estrutura comportamentos e práticas. É bom ressaltar que ao falar de 

rua englobo também as calçadas, pois as entendo como espaços diferentes das casas, 

que teriam uso privativo de família e amigos próximos (no cotidiano, não é qualquer um 

que frequenta o interior das casas), enquanto as calçadas são vistas como equipamento 

de uso coletivo e público, confundindo-se com as ruas.  

As calçadas são equipamentos utilizados e experimentados durante todo o dia, 

diferente da realidade urbana, que em sua grande parte caracteriza-se pelo não uso do 
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espaço público, privatização da vida coletiva, segregação, evitação do contato face-a-

face e confinamento nos ambientes privados (MAGNANI, 1998). Cada grupo que as 

ocupa apropria-se desse espaço de diferentes maneiras, dando diferentes significados, 

através do uso e códigos que particularizam esse espaço de acordo com os ocupantes 

(FRÚGOLI, 1990). De manhã, geralmente os idosos fazem suas caminhadas nas ruas e 

após isso ficam nas calçadas, geralmente os vizinhos se agrupam próximo, colocando 

suas cadeiras de balanço e conversando sobre suas vidas, a dos parentes e sobre suas 

dores e doenças. A tarde é a vez das crianças, que entre as duas da tarde e o começo da 

noite, tomam conta das ruas, jogando futebol, bolinha de gude (“bila”) ou soltando pipa. 

Á noite e, sobretudo, nos fins de semana, a prática de sentar na calçada é comum entre 

as jovens moças. Aos rapazes é atribuída a idéia de movimento, geralmente, não ficam 

nas calçadas ou, pelo menos, andam em vários lugares. É em determinada calçada que 

se forma o “pedaço” (MAGNANI, 1996) de cada agrupamento das jovens. Há, 

normalmente, a demarcação de um espaço próprio, fixo para cada grupo de amigas. A 

demarcação desse espaço deve obedecer a dois critérios básicos: ser na calçada de uma 

amiga onde os pais das demais confiem e outro não menos importante, ser um lugar 

“estratégico”, ou seja, movimentado, onde haja um forte fluxo de pessoas – entenda-se, 

rapazes, que, em alguns casos, ostentam motocicletas nas voltas no sábado a noite, 

sinais de prestígio, independência e virilidade
24

 

Só depois de pouco mais de dois meses em campo pude ter acesso – ainda que, 

acredito, restrito – a certos “pedaços”, como o de Margarida. Em uma ocasião, 

combinava com umas amigas mais próximas onde seria o encontro do sábado a noite, ao 

que uma das presentes sugere ser em sua casa. Margarida logo rechaça essa 

possibilidade, pois segundo a jovem, lá “ninguém passa”, preferindo se reunir com as 

demais no “pedaço” já consolidado
25

: a calçada de Julieta, próxima à igreja e à praça, 

lugares de trânsito intenso nas noites de sábado, onde as possibilidades de serem 

paqueradas são, em tese, maiores. Nem todos os grupos de amigas seguem esse padrão. 

Algumas jovens preferem reunir-se nas calçadas mais distantes da movimentação de 

                                                           
24

 A aquisição de uma moto é tomada no discurso dos rapazes como algo prioritário em suas vidas e é 

entendida como símbolo de status, que pode lhes render boas relações com as garotas. Ao terminar o 

ensino médio, a maioria dos rapazes deseja trabalhar para conseguir comprar o que simboliza a entrada na 

vida adulta. Algumas vezes, as próprias interlocutoras demarcaram a aquisição de uma moto como rito de 

passagem para a vida adulta masculina. 
25

 Magnani (1996) afirma ainda que é possível “deslocar” o pedaço, pois este está mais vinculado a um 

manejo de códigos que operam o reconhecimento dos membros do que propriamente a um espaço físico. 
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pessoas, pois assim são menos observadas pelos olhares e poupadas de possíveis 

fofocas.  

Um importante aspecto a se destacar é que as amizades intersexo são entendidas 

como “relações perigosas” (FRANCH, 2010). Assim, os grupos de amizade nessa fase 

da vida se constituem basicamente entre jovens do mesmo sexo, ao contrário das 

amizades da infância, onde temos uma presença mista de meninos e meninas. A partir 

de uma certa idade, as famílias cuidam para que haja uma rígida distinção sexual para o 

prosseguimento dos laços. Isso não quer dizer que rapazes e moças não sejam colegas 

ou até mesmo amigos, mas tal vínculo não é vivido e experimentado da mesma forma, 

possuindo várias interdições. No período de observação, por exemplo, constatei que as 

jovens não recebem visitas de rapazes, que não sejam seus namorados ou de outros 

rapazes assumidamente homossexuais. Assim me explicou Lis, quando um amigo seu, 

gay, foi lhe visitar quando eu estava lá. Quando o rapaz saiu perguntei para ela se seu 

pai ou até mesmo seu namorado não se incomodariam com sua presença, e a garota 

explicou que, além de serem velhos conhecidos, todo mundo em Alto Novo sabe da 

sexualidade do rapaz, o que livra Lis de qualquer embaraço ou constrangimento por 

receber uma visita masculina. 

 Até nas calçadas dificilmente se vê a presença de rapazes e moças no mesmo 

espaço. O contato próximo entre as jovens meninas nunca é percebido, conforme minha 

observação, como um perigo aos “padrões hegemônicos da normalidade” (BUTLER, 

2003). Nunca ouvi nenhum comentário colocando em xeque a sexualidade de jovens 

que permanecem muito tempo juntas, em contraste com a sociabilidade masculina, 

sempre refém do espectro da homossexualidade, como pude perceber, com comentários 

e brincadeiras em tom jocoso.  

Assim, o maior estabelecimento de relações de amizade se dá entre jovens do 

mesmo sexo, o que Silvana Nascimento (2008) denomina de homossociabilidade, isto é, 

a construção de laços de solidariedade intrassexo, que possui importantes 

desdobramentos para pensarmos algumas questões. Uma delas, que tomo como 

hipótese, é de que ocorre a transmissão de um determinado habitus, nos termos de 

Bourdieu, e a construção de um ethos para o estudo em tais relações de 

homossociabilidade, entre as jovens mulheres. Entre as conversas, há sempre um 

incentivo para que as mais jovens sigam também o caminho da universidade. A 
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experiência das mais velhas representa um modelo de sucesso a seguir. Assim, as redes 

femininas, compostas de estudantes secundaristas e universitárias, são por mim 

percebidas, para além de uma rede de lazer, como potencializadoras de projetos, onde as 

jovens mais experientes incutem nas mais novas o gosto pelo estudo, por exemplo. 

Nesse sentido, o grupo de amigas é imprescindível para pensarmos os projetos de vida, 

que são tema constante nos encontros.  

Esse aspecto da reunião entre amigos aparece logo nos primeiros dias de campo. 

Quando o por do sol anunciava a chegada da noite, Violeta logo lançava o convite para 

“dar uma volta”, o que, naturalmente, não entendia de pronto o que isso queria dizer, 

pois ficava a me perguntar “Mas, para onde?”. Nos primeiros dias em que lá estava, 

portanto, ao chegar a noite, nos arrumávamos e íamos “dar uma volta”, caminhávamos 

pelas ruas da comunidade e onde tinha alguém na calçada, parávamos, conversávamos, 

tomávamos um café – se fosse alguém com mais proximidade – e seguíamos na 

peregrinação em busca das conversas nas calçadas. Por vezes, éramos nós que 

ficávamos na calçada de casa e aqueles que passavam por ali também paravam e se 

punham a conversar. Esse tipo de relação entre as pessoas é bem comum e mostra-se 

desvinculada de variáveis, como idade e gênero, afinal, como dizem os mais velhos 

“uma boa prosa não se dispensa não!”.  

Enquanto as conversas de calçada, que versam sobre assuntos variados, se dão 

entre todos os moradores, o adentrar às casas sinaliza e define um vínculo mais forte, a 

amizade, propriamente dita, como acena Lis: “Não é qualquer uma que é amiga da 

gente, né, tem gente que é conhecida, tem gente que é colega, amiga mesmo é aquela 

em quem a gente tem confiança, que pode dividir nossas coisas, né”. A sociabilidade é 

então, entendida nos termos simmelianos, não definidora da amizade entre as jovens 

(FRANCH, 2010), ao contrário dos rapazes, onde me parece prevalecer a lógica de 

“todo mundo ser amigo”. Inquietou-me, portanto, descobrir o que define a maior 

estreiteza de laços entre essas jovens, ou seja, como se constituem e se compõem o 

grupo de amigas.  

“Ser amiga é a gente poder confiar”, fala Açucena, sinalizando que a confiança 

é condição essencial para que os laços de amizade sejam fortalecidos. O tempo é, assim, 

imprescindível, pois a maioria das amigas de Açucena foram constituídas ainda na 

infância, tendo vivenciado o período escolar juntas, época em que as rodas de amigos 
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são ainda mais importantes para a constituição da identidade juvenil (ABRAMO, 2008; 

DAYRELL, 2004). 

 O tempo foi mostrando aquelas que eram amigas mesmo, as que ficaram, sendo 

“selecionadas” pela intrincada peneira do tempo. “Uma amiga é um apoio, é alguém 

que está com a gente pra tudo, uma cúmplice, principalmente pra quem não tem irmã, 

como eu”, é o que relata Lis, apontando como as amizades femininas funcionam como 

importantes redes de solidariedade. A cumplicidade das amigas é uma linha de fuga de 

um espaço controlado. É através dessas redes que conseguem driblar o olhar da 

tradição. A manutenção dos segredos é uma condição salutar para a manutenção 

também da amizade. Segundo Mónica Franch “as jovens possuem uma ou duas amigas 

muito próximas (confidentes), a quem, dentro de uma esfera de intimidade confia a falar 

sobre assuntos familiares, a conversar sobre relacionamentos com outros amigos ou 

colegas ou trocas de segredos sobre garotos” (FRANCH, 2010, p. 39). É, portanto, o 

fato de poder partilhar momentos aparentemente privados (que não são compartilhados 

com a família, por exemplo), que versa sobre namoros, brigas, paqueras, confidências 

típicas dessa fase de vida, bem como a cumplicidade que se espera que alimentam e 

deixam vivos os grupos de amigas.  

É muito comum, segundo pude observar, que as meninas durante a noite visitem 

suas amigas (no caso das jovens universitárias, apenas nos dias em que por algum 

motivo não viajam para Sobral). Geralmente na casa de alguém reúnem-se um grupinho 

de três ou quatro e ali ficam conversando horas a fio sobre os mais diversos assuntos: as 

novidades da faculdade, as festas que irão ocorrer, falam sobre seus dilemas e angústias 

oriundas da família, do dia a dia, sobre seus planos, relembrando os bons momentos da 

infância, dentre outros. Poucas vezes tive a possibilidade de inserção em tal meio e, 

creio, que minha presença em alguns momentos, certamente, inibiu os conteúdos dos 

diálogos. Acredito também que os círculos onde pude ter uma maior proximidade foram 

aqueles feitos através de Violeta, com aqueles que lhes são mais próximos. Talvez até o 

momento da escrita deste texto, não consigo julgar até que ponto consegui penetrar 

nesses grupos. Contudo, consciente de que existem temas considerados tabus e que o 

gênero do pesquisador constitui-se em uma barreira para adentrar em certos pontos 

(CIOCCARI, 2009), houve alguns aspectos que gostaria de melhor ter explorado e que 

foram tocados muito ligeiramente, pelo medo de causar embaraços com minhas 
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interlocutoras. Certamente, assuntos relacionados à sexualidade fazem parte desse 

corpus de uma “caixa preta” que não pode ser aberta, a meu ver.  

Contar com a cumplicidade das amigas é muito importante para pensarmos a 

questão das paqueras e namoros entre essas jovens. Lis, que possui namorado, afirma 

que hoje pode namorar em casa, o que por si só, impõe uma série de regras e interdições 

(é costume quando existe o namoro que o rapaz frequente a casa da moça, sendo a 

recíproca interditada), mas quando estava “conhecendo” o rapaz com quem namora, a 

ajuda das amigas foi imprescindível, para esconder o fato da família. O que significa 

também que os pais não controlam tanto as filhas como pensam, sempre havendo o 

espaço da subversão, através da rede de solidariedade feminina, pois como afirma 

Elisabete Silva “o fato é que entre acordos e artimanhas sempre é possível viver estas 

histórias sem seus pais ficarem sabendo” (SILVA, 2013, p. 67). Como afirma Lis:  

A gente sempre precisa das amigas para poder fazer aquilo que a 

família da gente não permite, e a gente não acha justo. Eu não vejo 

nada demais a menina poder paquerar, ter seus namoros, a gente é 

consciente do que pode e não pode, não acho que precise disso tudo, 

sabe. Então, através das amigas, a gente pode sair de casa com mais 

facilidade, por que em fulana de tal eles confiam, a gente pode ir pra 

casa dela, ir pra uma festa, e assim por diante, é importante porque 

cria uma rede de confiança que com fulana de tal a gente está segura. 

 

 A possibilidade de ir à uma festa em outra cidade, por exemplo, só é 

concretizada se houver a companhia de uma amiga “de confiança” da família, sobretudo 

no caso de Lis, que não possui irmãs. É nessas ocasiões, onde estão mais distantes do 

olhar disciplinador do núcleo familiar, que podem estar mais a vontade, embora, nos 

seus discursos apareça um tom de sobriedade e de consciência do que deve ou não ser 

feito, que, a meu ver, assemelha-se a interiorização e naturalização das normas morais 

transmitidas pela família.  

 Este fato me levou a pensar, para além dos interesses implícitos nas amizades, o 

quanto há de assimetria ou de hierarquia em tais relações, visto que algumas moças 

possuem um maior “respaldo”, um quantum social diferenciado, que faz com que sua 

companhia seja salvo-conduto diante das famílias das amigas. Geralmente, são as mais 

velhas, que estudam, trabalham e das quais nada incrimina sua condutas. Entre as 

minhas interlocutoras, sempre emergiam falas apontando uma amiga como a mais 

responsável, na qual seus pais confiavam mais. Sendo assim, considero que não há uma 
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completa sociabilidade horizontalizada, pois umas possuem mais prestígio que outras. 

Rosa, por exemplo, indica Janaína, uma velha amiga, como espécie de liderança do 

grupo de amigas mais próximas do qual faz parte. Janaína, de 26 anos, acabou de se 

formar em Pedagogia e trabalha numa escola municipal em uma cidade vizinha e, 

conforme Rosa, tem o reconhecimento social de que “sabe entrar e sair em qualquer 

lugar”. Assim, Janaína exerce certa liderança, pois muitas vezes, Rosa e as demais 

amigas só podem ir a algum lugar acompanhadas por Janaína. 

 Um grande atrativo em termos de diversão em Alto Novo é também a festa do 

padroeiro, a famosa festa de Santo Antônio, ocorrida no mês de junho, que mobiliza 

toda a população local em aproximadamente dez dias de muito movimento e festas, as 

poucas realizadas no lugar. Essa época também é de visitas dos parentes que moram em 

outras cidades ou até mesmo estados, por isso, de maior movimento e de intenso fluxo 

de pessoas nas ruas e calçadas. Esses dias aparecem como o melhor momento do ano no 

imaginários dos moradores do lugar, principalmente os jovens, pelos atrativos 

temporários que animam a rotina do campo. A grande festa ocorre no último dia de 

novenas do Santo, onde o forró dá o tom e moças e rapazes se divertem bastante e, 

claro, aproveitam para paquerar, pois há uma espécie de borramento das regras e 

interdições sociais por esse período, conforme indicam os discursos das interlocutoras.  

 Com exceção da festa de Santo Antônio, parece-me não haver outras 

mobilizações de mesma intensidade. Outras são citadas, mas nas redondezas e não em 

Alto Novo. O que pude observar é que as atividades religiosas também podem ser 

entendidas como espaço de encontros entre jovens e valorizadas por estes. Grupos de 

oração, o grupo de crisma, os carismáticos movimentam os participantes em atividades 

geralmente aos fins de semana. Nenhuma das interlocutoras desta pesquisa possui 

envolvimento nesses grupos de natureza religiosa, por isso não irei apresentar maiores 

detalhamentos. O que observo, de maneira geral, é haver, por parte dos pais, confiança 

nas filhas quando estas saem para alguma atividade da igreja, o que atesta a confiança 

que esta instituição tem perante as famílias do local.  

 Um importante momento de entretenimento para a juventude em questão são os 

grandes encontros realizados nas casas das avós, que agregam toda ou boa parte da 

família extensa, os famosos almoços de domingo. Pude vivenciar tais momentos com a 

família onde estava hospedado e em algumas ocasiões como convidado das minhas 
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interlocutoras com suas famílias. É quase regra que aos domingos o almoço seja na casa 

dos avós (maternos ou paternos), onde se reúnem primos, tios, sobrinhos, filhos, irmãos 

e agregados (afilhados, geralmente). É um espaço de sociabilidade predominantemente 

familiar, mas aberto também aos mais próximos. É um dia de portas abertas, onde casa e 

rua, público e privado se confundem. A troca de alimentos entre as casas é constante 

durante toda manhã, por isso há um ir e vir constante. 

Nesses momentos, existe também uma divisão dos espaços entre homens e 

mulheres, cabendo aos primeiros o alpendre e a sala de estar, e às mulheres, a cozinha, 

enquanto as crianças brincam e aproveitam o espaço do quintal e arredores da casa. Os 

mais jovens diluem-se entre esses espaços, ou mais reservadamente ficam entre si nos 

quartos, dialogando, ouvindo música ou fazendo uso da internet. Nesses momentos 

também é bastante comum que parentes que não compõem determinado núcleo familiar 

queiram saber sobre a vida dos mais jovens, sobretudo no que diz respeito à faculdade, 

símbolo de prestígio social dentre os mais velhos. É um orgulho para os pais o status de 

universitário (a) do (a) filho (a), como pude observar inúmeras vezes.  

 Dentre as transformações que vêm ocorrendo no rural brasileiro – e que apontam 

uma tendência de borrar as fronteiras entre o rural e o urbano, antes tão nítidas e 

expressivas – está o acesso às novas tecnologias, como a internet, importante elemento 

para se discutir o tempo livre dessas jovens. Lis lembra que ouviu falar de internet pela 

primeira vez por volta do ano de 2009, quando ainda era uma realidade pouco factível 

em Alto Novo. Hoje, observa a jovem, está bem mais acessível e muitas pessoas 

possuem em casa computador conectado à rede. Segundo Lis é uma ferramenta 

importante para os estudantes, sobretudo, por precisarem realizar pesquisas e 

comunicar-se com seus colegas, além de ficar de olho nos portais das universidades que 

frequentam, pois os materiais de estudo, normalmente, são deixados lá pelos 

professores.  

 A chegada da internet e a maior acessibilidade por parte dos moradores de Alto 

Novo sinaliza, dentre outras coisas importantes, que os jovens, mais especificamente, as 

meninas, têm passado ainda mais tempo nas suas casas, pois como diz Rosa “ali tem o 

mundo às suas mãos, isso aproxima a gente do mundo sem sair de casa”. Segundo 

Rosa, a internet é fascinante por que permite aumentar sua capacidade de conhecer 
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novas pessoas e de conversar com pessoas de todos os cantos do mundo, o que seria 

difícil sem o uso dessa tecnologia. 

 Um outro importante componente para discutir as relações de sociabilidades 

entre essas jovens é que, com a entrada na universidade e a experiência universitária na 

cidade de Sobral, seus circuitos de amizades se alargam (o que estará detalhado no 

terceiro capítulo dessa dissertação), fato que possui desdobramentos sob suas relações 

locais. Certo dia quando estava na praça, conversando com um amigo de Violeta, 

Açucena passou diante de nós e acenou com a mão. Logo em seguida, o rapaz colocou-

se a falar da jovem, de que já foram muito próximos e agora ao se verem apenas se 

cumprimentam rapidamente. Logo atribui tal mudança de postura ao fato de estar quase 

formada e muito influenciada pelas “coisas de Sobral”. Contudo, se por um lado, é 

possível pensar num distanciamento das jovens universitárias em relação a seus amigos 

(as), como se vê na situação descrita, posso afirmar que esse princípio não é regra. Lis, 

por exemplo, certa vez falou que muita coisa de Alto Novo não lhe agrada – sobretudo, 

depois que começou seu curso superior – mas, com seus amigos e mesmo com as outras 

pessoas da comunidade seu tratamento é o mesmo, “até porque são amigos da gente, 

gosto de todos (...) tenho minhas colegas da faculdade, mas é aqui que eu passo a 

maior parte do tempo”.  

 Ao serem perguntadas pelos seus momentos de lazer e diversão, o ônibus 

universitário aparece como lócus muito importante para essas jovens, fato já percebido 

em pesquisas anteriores (BRAGA & FREITAS, 2011), que mostram como esse espaço 

é rico em práticas e sociabilidades diversas, que serão explanadas no capítulo dois dessa 

dissertação. Desfrutar da companhia dos pares e tudo que o percurso proporciona, em 

termos de diversão, foi bastante mencionado por todos os jovens que fazem uso do 

transporte. Para Margarida, por exemplo, “as viagens são cansativas, principalmente 

para quem trabalha o dia todo, mas nesse momento também a gente se reúne e é 

prazeroso, a gente pode conversar, brincar, faz festa dentro do ônibus, é muito bom, a 

gente sente que faz parte de um grupo”.  

O ônibus mostra-se assim em sua ambiguidade: como lugar desconfortável, no 

qual se passa por volta de três/quatro horas diárias, mas também como recinto de bons 

momentos, no qual se diverte e como linha de fuga de um espaço, ao menos para as 

mulheres, de poucas opções de divertimento. Pude acompanhar no período de pesquisa, 
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por exemplo, a realização de dois aniversários dentro do transporte, com bolos, 

salgadinhos, refrigerantes, balões, com direito a música e parabéns. Lis, certa vez, me 

relatou toda animada e alegre que uma vez já fizeram isso também no seu aniversário e 

foi uma ocasião muito bom e que gosta desses momentos no ônibus em que pode se 

divertir, apesar da rotina árdua. Fora as festas de aniversário, geralmente, nas sextas-

feiras, para comemorar o fim da jornada de estudos, alguns universitários se juntam para 

realizar verdadeiros potlatch (MAUSS, 1974), gastando seu dinheiro em comes e bebes 

oferecidos a todos no interior do transporte. A cada semana existe esse momento em 

que sempre se quer superar aquilo realizado na semana anterior, que mobiliza os 

recursos de pequenos grupos de amigos, geralmente homens.  

 Em pesquisa de âmbito nacional com o objetivo de retratar a juventude 

brasileira, Brenner, Dayrell & Carrano (2008) atestam que quanto menor o município, 

menor a existência de equipamentos culturais e de lazer tipicamente juvenis. Essa 

realidade, ao tratar-se do rural, é ainda potencializada. Tal constatação vai ao encontro 

daquilo observado por Maria José Carneiro (1998) ao estabelecer que a ausência de 

atividades de lazer e diversão no espaço rural é, em grande parte, responsável por uma 

visão negativa que os jovens nutrem sobre o campo e, que muitas vezes, funciona como 

força motriz para as migrações para grandes centros urbanos. Pude perceber entre as 

jovens universitárias o quanto sua visão sobre esse aspecto se modifica após 

experimentar o espaço urbano e suas múltiplas possibilidades. Conhecedoras de uma 

realidade diferente, a saber, Sobral, essas jovens passam a ver o campo pela ótica das 

ausências. A comparação entre os espaços é inevitável, como anuncia Margarida: 

É muito diferente as coisas que tem em Sobral, muitas coisas que aqui 

ou não tem ou a gente não pode fazer, né? Por exemplo, dia que não 

tem aula, ou que tem uma prova que acaba mais cedo a aula, pra não 

ficar sem fazer nada a gente vai aproveitar o que a cidade oferece. Dar 

uma volta, ver gente diferente, ir no shopping, no cinema se tiver um 

dinheirinho, essas coisas, que no interior não tem. No interior não tem 

essas coisas e quando a gente se acostuma e vê assim essas opções, a 

gente passa a querer também, porque eu acho que é natural você 

desejar essas coisas que você nunca viveu.  

 

 Dessa forma, a apropriação do espaço urbano e de suas possibilidades se mostra 

como uma importante fonte de diversão para essas jovens. Penso, acompanhando 

Carneiro (1998) que as limitadas formas de lazer oferecidas em Alto Novo 

(principalmente, para as mulheres), somadas a um novo mundo de descobertas nas 
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jornadas urbanas das moças, que a partir desse momento, passam a entender o lócus de 

moradia como o “lugar que não tem isso e aquilo” – nas palavras de Rosa – confluem 

também para compreendermos como o espaço urbano mostra-se atrativo para essas 

moças, e como  este passa a ganhar notoriedade para compreendermos seus projetos de 

vida.  

 

 1.3 Ser mulher no campo: tecendo reflexões sobre gênero e sexualidade 

 Michelle Perrot (2007), ao resgatar a historicidade das mulheres, atesta que estas 

ficaram anos confinadas no silêncio de um mar abismal. Apesar de a autora tratar do 

contexto europeu, em especial, da França, podemos facilmente transpor suas conclusões 

para o contexto aqui investigado. A História foi omissa em lhe retratar (ou lhe retratou 

muito mal). Durante séculos, as mulheres não apareceram, como se não fizessem parte 

do jogo histórico. A clivagem sexual parecia não constituir-se como origem para o 

surgimento de uma reflexão e, assim, de uma categoria analítica.  

 Em meados do século XX, a situação descrita pela historiadora começa a se 

transformar e temos a emergência da mulher nas ciências humanas, processo oriundo de 

fatores científicos, sociológicos e políticos. Perrot afirma que a partir de 1970 a História 

desloca sua atenção para a história da vida privada, lócus por excelência da mulher até 

então. A família, por exemplo, passa a ser objeto de estudo histórico. A crise no sistema 

de pensamento modifica, portanto, o cenário intelectual e, pela primeira vez, a mulher 

aparece contundentemente nas narrativas históricas. Outro importante aspecto que faz 

emergir um outro contexto é a forte presença das mulheres na universidade, como 

alunas e também como professoras, fermento de uma demanda renovadora, nas palavras 

da historiadora. Por fim e não menos importante, Perrot aponta um “corte 

epistemológico” na fabricação da ciência produzida até então, com a contestação dos 

saberes constituídos, de caráter predominantemente masculino.  

 Se ser mulher constituiu-se, historicamente, sob a marca da negação e da 

invisibilidade, como mostra Michelle Perrot (2007), esta autora estabelece ainda que “as 

camponesas são as mais silenciosas das mulheres” (PERROT, 2007, p. 110). Zenaide 

Alves (2013) em sua tese de doutorado investigando jovens rurais de Minas Gerais 

atestava a dificuldade de ser jovem mulher no campo, se comparado a condição de 
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homem rural ou de mulher citadina. É a essa conclusão também que aponta os dados 

desta pesquisa. Em não raros momentos, as jovens mostravam em suas falas a 

dificuldade em ser jovem e mulher, uma espécie de duplo enquadramento depreciativo. 

Se a condição de jovem implica serem entendidas pelo viés da ausência de maturidade 

para enfrentar a vida, o gênero as relega a uma posição de subalternidade diante dos 

homens, sofrendo, destarte, uma dominação geracional e de gênero.  Para ilustrar o que 

falo, faço menção a uma situação específica, mas não raro os elementos presentes 

repetiram-se similarmente em outras ocasiões: 

Era começo da noite e neste dia resolvi não viajar no transporte para 

Sobral (o cansaço físico e psicológico das viagens estava me levando a 

uma fadiga insuportável). Decidi ficar na calçada de casa, pois 

certamente lá haveria de encontrar algum entretenimento (entenda-se, 

alguém para conversar). Sentado numa cadeira a três casas de onde 

estava, uma senhora convidou para me juntar a ela e seu marido, que 

comiam milho assado com uma pequena fogueira ao lado. Resolvi ir. 

Lá estando, papo vem, papo vai, as conversas concentravam-se nas 

minhas perguntas sobre a plantação de milho do anfitrião, que me 

explicava empolgado todo o mecanismo e mostrando sua alegria pelo 

bom inverno que há anos não aparecia naquela região. Na calçada 

estavam também três netos do casal, dois meninos e uma garota, todos 

entre 10 e 14 anos, aparentemente. Não participavam da conversa, 

apenas comiam milho e ficavam nos seus celulares, sem nenhuma 

interação entre si. Sempre que era necessário buscar alguma coisa 

dentro de casa ou realizar alguma tarefa a gosto do avô, sempre quem 

era acionada era a sua neta, enquanto os outros dois apenas se 

aproveitavam do momento. Em uma das vezes que a garota foi buscar 

água para nos servir na calçada, ela se desequilibra e cai, quebrando os 

copos e a jarra com água. Seu avô imediatamente reage bruscamente, 

xingando a neta. A fala do senhor nesse momento contempla a 

pertença geracional (“esse povo novo de hoje em dia é desse jeito, não 

sabe fazer nada”) e a condição de mulher (“como é que uma mocinha 

dessa idade não sabe fazer um serviço desse direito?”; “se uma mulher 

não servir pra isso, vai servir pra que?”). (Diário de campo, em 

18/04/2017) 

 Nesta seção que encerra o primeiro capítulo busco refletir etnograficamente 

sobre a condição de mulher das jovens investigadas, bem como a vivência da 

sexualidade. Parto do princípio de que a variável gênero é indispensável para a reflexão 

dos seus projetos de vida. Entendo o gênero, portanto, como um marcador social da 

diferença e produtor de subjetividades que ajudam a conformar os projetos dessas 

jovens. O fato de ser mulher orienta, em certa medida, os rumos da elaboração dos 

projetos.  Para entender a formulação dessa tese recorrerei a uma situação de campo que 

me fez sensível às questões de gênero no contexto estudado.  

 Em um fim de tarde de sábado saio de casa em direção à casa de Lis, que havia 

combinado de me conceder uma entrevista, que acabou não acontecendo, o que não 
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significa que aquela tarde tenha sido perdida, pois me trouxe elementos importantes 

para pensar questões de grande valia. Do caminho avisto a jovem em sua calçada, 

sentada numa cadeira de balanço, lendo um livro de crônicas de sua escritora preferida. 

Peço que compartilhe comigo a que mais gosta. Ela então lê uma crônica intitulada 

“Coragem”, de maneira altiva e poética, afirmando ser sua favorita daquele livro por 

trazer uma mensagem de incentivo à ousadia no viver, que segundo a jovem, a inspira a 

buscar realizar seus sonhos. Conversamos um pouco sobre o texto e nossas colocações 

sobre ele, quando somos interrompidos pelo seu pai, pedindo que possamos entrar para 

ver uma reportagem que passava na televisão.  

 Na sala estavam todos da casa assistindo bastante atentos àquilo que era exibido 

pela TV. Tratava-se de uma matéria sobre transexuais. O olhar de reprovação e 

indignação que marcava os presentes era nítido, sobretudo o do pai de Lis. Ao que me 

parece esse é ainda um tema tabu para os moradores das áreas rurais (e não menos, 

certamente, para os citadinos), como é qualquer assunto ligado à sexualidade, ainda 

entendida como assunto privado e como questão pessoal (LOURO, 2000). Assistimos à 

matéria, sob os comentários do pai de família que eram uma mistura de falta de 

conhecimento, reprovação e inconformismo. Abstive-me, lógico, de intervir. Aliás, essa 

foi uma postura adotada muitas vezes em campo e necessária para a manutenção dos 

laços com aqueles indivíduos importantes para a pesquisa
26

. Ao fim, Lis e eu voltamos 

para a calçada, ao que surpreendentemente seu pai nos acompanha, numa demonstração 

de que queria dialogar sobre o que acabara de ver. Tomando assento em outra cadeira de 

balanço, fica conosco e me indaga sobre o que eu penso a respeito daquilo que chamou 

de “aberração”. Na minha tentativa de explicação – sempre interrompida – busco não 

criar um clima de mal-estar – pois preciso frequentar sua casa – e, assim, modero nas 

palavras usadas. Não satisfeito e com um tom autoritário, o senhor explica o que viu 

afirmando que a culpa é dos pais, que hoje não sabem criar seus filhos, por isso surgem 

aquelas aberrações, de homem querendo ser mulher e mulher querendo ser homem. 

 Instigado com o que acabara de ouvir, decidi investir na discussão que passou a 

versar sobre a criação dos seus filhos e de “como se cria filho que preste”, utilizando 

seus termos. Reproduzo abaixo trecho de diário de campo que relata um pouco dessa 

conversa e minhas impressões: 

                                                           
26

 Discussões de cunho político são o melhor exemplo desses casos onde, com muito esforço, me abstive 

de entrar. 
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O pai de Lis, homem conservador e fechado às falas alheias que batem 

de frente com o que pensa, explica a transexualidade como aberração. 

Tal patologização da transexualidade não é prerrogativa do homem do 

campo, certamente, mas o discurso inflamado de indignação me 

causou certo medo e, óbvio, repulsa. Segundo esse senhor, a origem 

disso estaria na má criação dada pelos pais, que em nome da 

modernidade, borram as fronteiras entre o masculino e o feminino. 

Afinal de contas, conforme o pai de Lis, homem tem que ser criado 

como homem e mulher como mulher. E isso se aprende desde criança. 

Se a criança se torna homossexual ou transexual é por que a família 

não soube transmitir a heterossexualidade, supostamente natural, a ela. 

Mulher precisa ser criada de um jeito, homem de outro, bem diferente. 

Mulher faz uma coisa, homem, outras, de forma contrastiva. Mulher 

precisa de gostar de homem e homem, de mulher. O pai de Lis dá seu 

exemplo: com os filhos homens age de uma maneira, criou de um 

jeito. A única filha mulher exige um tratamento diferente. Na 

conversa, fez questão de deixar clara a dicotomia e dissimetria sexual. 

No fim da conversa, coroou o bolo com a seguinte cereja: “prendam 

suas cabras que meus bodes estão soltos”. (Diário de campo, 

25/03/2017). 

  

 Minhas impressões registradas em diário de campo apontam uma rica situação 

etnográfica que nos faz perceber como as trajetórias dos jovens rurais se contornam de 

maneiras diferentes, de acordo com a clivagem de gênero. “Uma educação para o 

homem, outra para a mulher” é o que pauta a vida dos sujeitos em questão, o que as 

narrativas da infância das interlocutoras ratificam. As jovens investigadas convergem 

numa fala que marca uma rígida distinção de criação entre elas e seus irmãos homens, 

com exceção de Açucena que só possui irmãs, e mesmo assim demarca diferenças com 

seus primos com quem cresceu próxima. Nesse processo de constituição do sujeito há 

uma diferenciação por gênero, onde cabe às mulheres o lugar de limitação, castração e 

inferiorização. Foram socializadas para servir, para cuidar, para obedecer à voz do pai, 

em menor ou maior grau. 

 O sujeito constitui-se num processo eminentemente social, onde a sociedade 

normatiza a conduta individual (MAUSS, 1974). Marcel Mauss, em consonância com 

seu tio Émile Durkheim, afirma que o social opera no individual. Em “As Técnicas 

Corporais”, o autor atesta que essa operação age no mais íntimo do indivíduo, no corpo. 

O corpo, assim, é educado e uma das variáveis que operam nas técnicas corporais é 

justamente o gênero. “Aprender a ser homem e mulher”, nas palavras do pai de Lis, 

exige, portanto, um investimento, disciplina e educação meticulosos, que são 

geralmente ensinados de forma consciente – de maneira oral, normalmente – ou 

inconsciente. É nas crianças que recai o peso da disciplina para aprender as condutas 
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corretas, como aponta o autor “a educação das crianças é repleta daquilo que chamam 

detalhes, mas que são essenciais” (MAUSS, 1974, p. 411) para a “fabricação” do 

sujeito.  Essa educação inicia na infância e tem na adolescência “o momento em que 

eles aprendem definitivamente as técnicas do corpo que conservarão durante toda a 

idade adulta” (MAUSS, 1974, 413). O processo de “educação/criação” ao qual se 

referia o pai de Lis visa incutir nos corpos e mentes uma suposta naturalização da 

diferença entre homens e mulheres, impondo comportamentos socialmente adequados 

de acordo com o sexo.  

 Ainda dentro da perspectiva culturalista, Ruth Benedict (2000) corrobora para a 

visão de que o indivíduo sofre forte influência da cultura onde está inserido. Segundo 

esta autora “ninguém pode participar completamente em qualquer cultura se não tiver 

sido criado dentro de suas formas e vivido de acordo com elas” (BENEDICT, 2000, p. 

49). Assim, a constituição do que a autora denomina de “personalidade” do sujeito se dá 

dentro dos padrões culturais de sua sociedade. Dessa forma, os costumes de um grupo 

irão exercer forte influência na formação dos indivíduos socializados sob a batuta desta 

sociedade. Nessa direção, Guacira Louro (2000) afirma que “a inscrição dos gêneros – 

feminino e masculino – nos corpos é feita, sempre, no contexto de uma determinada 

cultura e, portanto, com as marcas dessa cultura” (LOURO, 2000, p. 6). “Aprender a ser 

mulher” em Alto Novo está intimamente vinculado a formação de uma personalidade 

submissa e disposta a servir e obedecer – não desconsiderando, claro, os espaços de 

resistência e vozes que tornam-se dissidentes com a vivência urbana experimentada. 

 As jovens de Alto Novo carregam no corpo as marcas indeléveis dos seus 

grupos socializadores. Tais marcas estão impressas também nas suas representações e 

memórias. Tal qual Guacira Louro (2000) reflete sobre o modus operandi das instâncias 

socializadoras para a determinação das suas condutas, encontro nas narrativas 

biográficas das interlocutoras momentos “gravados” acerca do disciplinamento que 

envolve corpo, sexualidade e moralidade. A esse respeito, a autora assinala: 

Se múltiplas instâncias sociais, entre elas a escola, exercitam uma 

pedagogia da sexualidade e do gênero e colocam em ação várias 

tecnologias de governo, esses processos prosseguem e se completam 

através de tecnologias de autodisciplinamento e autogoverno que os 

sujeitos exercem sobre si mesmos. Na constituição de homens e 

mulheres, ainda que nem sempre de forma evidente e consciente, há 

um investimento continuado e produtivo dos próprios sujeitos na 

determinação de suas formas de ser ou “jeitos de viver” sua 

sexualidade e gênero (LOURO, 2000, p. 17). 
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Em uma conversa com Lis, desta vez no campus da UVA onde estuda, a garota 

esclarece e elucida com sua vida o que o pai quis dizer quando fala da diferença na 

criação dos filhos. Afirma que cedo percebeu a divergência que o pai relatara naquele 

dia e diz que isso não ocorreu apenas consigo, mas com suas amigas também, o que a 

faz elaborar um discurso de certa naturalidade em relação a isso. De todos os exemplos 

dados da diferença entre ser homem e mulher no campo, aparece com mais ênfase, para 

Lis, a limitação dos espaços e, consequentemente, de experiências. Segundo a jovem, os 

meninos, desde cedo, não só tem autorização como são incitados a usufruírem de todos 

os espaços possíveis, comparecerem a todas as situações, com nenhuma – ou quase 

nenhuma – interdição. Outro fator importante é que os meninos, ao entrarem na 

adolescência, começam já a exercer atividades remuneradas, seja em diárias
27

 em 

grandes produções ou como ajudante em algum pequeno comércio em Águas Lindas, o 

que lhes rende maior autonomia perante o núcleo familiar e aprofunda ainda mais a 

desigualdade de tratamento. Já às meninas cabe as experiências dentro da própria casa, 

da casa das amigas mais chegadas e dos arredores próximos. São acostumadas ao 

espaço privado e, talvez, por isso os estudos são considerados como quase privilégio 

feminino, pois com as possibilidades limitadas, os livros constituem-se em grandes 

companheiros. Segue fala de Lis: 

Pra gente, mulher, resta pouca coisa. Meus irmãos podem fazer tudo, 

andar pra todo canto, vão pros jogos, pras festas de forró, pras 

exposições, pra todo canto mesmo. A gente Deus defenda sair pra uma 

festa a noite, é o fim do mundo, só com muita reza e com uma pessoa 

pra acompanhar que é pra tomar conta da gente [...] A gente por não 

ter muita opção, quando a gente é adolescente a escola é um espaço de 

lazer, a gente se diverte de pelo menos estar perto de gente, ver 

movimento [...] Meu pai é muito rígido comigo, diz que é um pai de 

verdade e que quer meu bem, mas eu fico me perguntando indignada 

por que com meus irmãos ele é liberal e comigo é desse jeito. Diz que 

é preocupação, mas por que não tem essa preocupação com os outros 

filhos? 

  

 A jovem ratifica que o fato de ser mulher lhe faz ter espaço/experiências 

limitadas, sobretudo a vivência das festas noturnas, tão comuns e desejadas pelas jovens 

de sua idade. Compara tal fato com os seus irmãos homens e percebe como o tratamento 
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 Denomina-se assim o dia de trabalho em médias ou grandes produções na própria comunidade ou em 

regiões vizinhas, cujo pagamento, em média, é de quinze reais por dia. 
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do pai é diferente. A jovem diz que a única preocupação do pai com os filhos homens é 

que no outro dia estejam em pé pra cumprir suas responsabilidades, enquanto com ela 

mostra uma apreensão que perpassa o desejo da manutenção da sua honra e, 

consequentemente, da família. Tal situação também é percebida por Castro (2005) entre 

suas interlocutoras de uma área rural carioca, quando “estas não podem frequentar 

programas noturnos, a não ser em raras exceções [...] já os rapazes não parecem ser 

proibidos de sair, e assim, programas noturnos aparecem como suas preferências” 

(CASTRO, 2005, p. 293), pois “os pais evitam que as filhas frequentem espaços onde 

não podem exercer controle ou que não existam redes de vigilância” (CASTRO, 2005, 

p. 294).  

O disciplinamento que marca a constituição da mulher também é lembrado por 

Lis. A jovem narra como corpo e moralidade estão imbricados como elementos que 

devem ser observados e postos em prática. “Comportar-se como uma mocinha” faz 

parte de uma pedagogia prescritiva/impositiva da família desde a infância, usando o 

corpo como substrato do habitus (BOURDIEU, 1983), em situações como “ser uma 

mulher direita”, como relata a garota no trecho abaixo: 

Eu acho que a educação da gente é muito bem definida: a mãe educa 

as filhas, e o pai educa os filhos. A gente aprende a se comportar nas 

situações como mocinha direita, como diz a minha mãe, por exemplo, 

como sentar, como falar, a gente aprende a ter decoro e moral. Eu vejo 

que a gente aprende, interioriza e leva pro resto da vida, embora hoje 

eu ache tudo isso um exagero, são coisas que eu carrego, mas não 

pretendo reproduzir com meus filhos, se eu tiver. Tem certas coisas 

que pai e mãe não precisam ensinar, até porque o corpo e a nossa 

postura diante do mundo não definem caráter [...] mas, é isso, eu acho 

que pra mulher é ensinada uma forma de ser pra que ela seja 

respeitada. Pro homem não se tem os mesmos cuidados, eu tenho três 

irmãos e percebo isso. A sociedade é muito machista e as próprias 

famílias reproduzem isso, criam filhos machistas, eu tiro lá por casa 

mesmo. Meus irmãos tem a mesma mentalidade do meu pai, eles 

foram criados soltos, não precisa de recato, enquanto que a gente, por 

ser mulher, pode menos, aliás, pode quase nada. Você vê por que pra 

mim isso aqui (apontando para a universidade) é tão importante? Aqui 

não tem castração, aqui tem liberdade. Não tem ninguém me 

controlando, dizendo o que eu posso ou não fazer. É uma estratégia de 

mudança, de liberdade que eu não tenho e talvez nunca chegue a ter se 

for viver com a minha família pro resto da vida. Apesar de eu amar 

muito minha família e não desejar nunca tê-los longe, pra ter o que eu 

desejo é preciso mudar de vida. 

 

 A fala de Lis é reveladora. Além de desnudar os mecanismos de distinção 

sexual, operado no seio familiar, que coloca a mulher em posição de limitação, traz 
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também uma linha de fuga. Se a exclusão, vigilância, controle e sentimento de 

inferioridade dominam a lógica sob a qual é tratada no meio rural, a jovem busca 

romper com esse sistema. Quando a garota me olha, com esperança nos olhos, e me 

pergunta “Você vê por que pra mim isso é tão importante?” deixa claro que deseja se 

auto-excluir do modelo de vida em que está inserida. Isso fica claro quando a jovem 

admite que não se casaria com um rapaz do meio rural. Se casasse, procuraria um 

marido entre os homens da cidade e buscaria um emprego fora da comunidade de 

origem. O que Lis procura, a meu ver, é libertar-se de um modo de vida que julga 

castrador.  

Elisa Guaraná de Castro (2005), em sua tese de doutorado, aponta nesta mesma 

direção: os mecanismos de socialização diferentes para meninos e meninas no campo 

provoca uma forte mobilidade destas últimas para os centros urbanos, pois além de 

excluídas da possibilidade do processo de sucessão das terras, reforça a divisão social 

do trabalho e a invisibilidade feminina, colocando a mulher em espaços inferiorizados. 

Além disso, o discurso de Lis sinaliza como as redes internas da comunidade, além do 

controle familiar, exercem fortes mecanismos de controle, que fica claro quando diz 

“não tem ninguém me controlando, dizendo o que eu posso ou não fazer”. A vida fora 

do campo significa liberdade, em contraste com a vida marcada pelo olhar vigilante da 

família e da própria comunidade, conclusão a que chega também Elisa G. de Castro 

(2005), que entende que “quanto mais distante do espaço doméstico e do Mutirão, 

menor o alcance das redes internas do assentamento” (CASTRO, 2005, p. 281). Ir à 

Universidade significa um tempo de vigilância interrompida, pois é um 

espaço/momento não alcançado pela malha disciplinadora, de suspensão. A 

Universidade é compreendida pelos pais, geralmente, como responsabilidade e que as 

filhas ali estão para estudar – o que não significa que as pessoas da comunidade não 

usem do mecanismo da fofoca para levantar suspeitas sobre a honra das jovens 

universitárias em relação ao que estas fazem em Sobral. 

 Segundo Castro (2005), os rapazes, embora desejem estudar e também se 

aproximem dos desejos de usufruir uma vida fora do meio rural, apresentam uma maior 

vontade de permanecer no campo (sobretudo, quanto maiores forem as condições 

objetivas para que isso ocorra, como, por exemplo, a disponibilidade de terras e renda), 

se comparado com as garotas. Assumo como hipótese de que as mulheres buscam 

romper com os sistema de pensamento e as representações culturais que dominam seu 
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lugar de origem. Não há uma procura pela ruptura com o local e as afetividades ali 

presentes, mas com a lógica que rege o ordenamento social e moral do campo, o que é 

percebido na fala de Lis. Portanto, não proponho simplificar a questão e postular que há 

uma tendência de atração pelo urbano e desvalorização do mundo rural, mas sim que “a 

vivência pela circulação e socialização em espaços considerados urbanos e rurais 

aparecem como somatório de possibilidades” (CASTRO, 2005, p. 270) e não como 

opções que se excluem. O que interessa compreender é o que, exatamente, as jovens 

desejam ao buscar a cidade e a experiência universitária. Para Lis, a escolha já foi feita: 

trabalhar fora, viver fora, constituir família fora e ter Alto Novo como lugar para 

passear e visitar a família.  

 Michel Foucault (1984) em “A História da Sexualidade” analisa como a sujeição 

ao código moral da sociedade que determinado indivíduo faz parte é produtora da 

constituição de si próprio. Toda sociedade, segundo este autor, prescreve regras e 

valores que orienta a conduta dos indivíduos e setores/grupos da sociedade, podendo ser 

propostos pela igreja, escola ou família, basicamente. A tal conjunto de regras, Foucault 

denominou de código moral, que pode variar numa escala de aceitação, da plena 

rejeição a mais absoluta submissão, a depender da forma como os sujeitos recebem o 

modelo ideal e com ele se relacionam. O sujeito se constitui, portanto, na sua relação 

com o código moral de seu grupo social. Em suma, “os indivíduos ou os grupos se 

conduzem em referência a um sistema prescritivo que é explícita ou implicitamente 

dado em sua cultura” (FOUCAULT 1984, p. 25). O indivíduo deve encaixar-se numa 

determinada maneira de ser, moralmente aceita pela sua sociedade, sob a pena de 

exclusão do grupo, que reconhece como válido e que tem certo código moral como 

preceito. A tendência é que os sujeitos reconheçam tais conjuntos de regras e valores 

como legítimos e passem a pautar suas condutas a partir deles. Ou, em oposição, refutá-

los e negá-los. 

 Nesta mesma conversa com Lis, em um dos campus da UVA, a jovem fala desse 

processo de construção de si na relação com o código moral vigente em seu grupo, 

referindo-se a este conjunto de princípios como “lei de meu pai”, caracterizando-a 

como abusiva e exagerada em partes, mas diz concordar em algumas coisas, como 

horário de chegada em casa quando sai, por questão da violência e dos perigos da rua
28

, 
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 A violência quando citada por Lis e outras pessoas de Alto Novo é sempre atribuída a pessoas de fora. 

Nos últimos anos, segundo os habitantes de Alto Novo, alguns casos de assaltos tem sido comuns na 
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e também em relação a algumas condutas “que não ficam bem mesmo pra uma mulher, 

né, como beber com as amigas num bar, né”, segundo a jovem. Como podemos 

observar, Lis considera legítimo parte do repertório moral sob o qual é regida, atestando 

o exercício do autocontrole e do policiamento sob o comportamento, de que nos fala 

Norbert Elias (1990), ao discorrer sobre o processo civilizador. Apesar da aceitação e 

concordância diante de algumas imposições morais, algumas regras são tidas como 

“coisa de gente atrasada, ignorante”, como as restrições ao namoro da garota, feitas 

pelo pai. Assim, observo que “as filhas discordam de tanto controle, mas quase sempre 

se submetem, reproduzindo uma relação com o pai marcada pelo medo e a angústia” 

(CASTRO, 2005, p. 305-6). Sobre isso, Lis relata um episódio que ilustra bem essa 

questão: 

Outro dia teve uma festa numa cidade lá na serra, com um cantor que 

eu gosto muito, não sei se você conhece [...] eu fiquei com tanta 

vontade de ir quando soube dessa festa. Ai fui pedir pra minha mãe 

me ajudar a convencer o pai, ela ficou com medo também de pedir, 

por que ele é brabo pra essas coisas, mas pediu, disse que eu ia com o 

Bernardo, meu namorado, e ele já ficou de cara amarrada [...] como 

um dos meus irmãos ia com a namorada dele, meu pai deixou, dizendo 

que ele não me perdesse de vista um minuto. Ai a gente alugou um 

carro e fomos, né, os quatro. Eu não entendo a necessidade de uma 

moça como eu, consciente das coisas, que estuda, com 24 anos, tenho 

meu namorado, me considero uma pessoa direita, ter que ficar sendo 

vigiada. Minhas amigas da faculdade, muito mais novas, elas dizem 

que podem sair de casa pra onde quiser. Eu não concordo com essas 

coisas, são essas coisas que me faz ter vontade de sair de lá, não dá pra 

viver, parece que você tá sempre sendo controlada, isso é um saco! 

  

 O namoro para essas jovens aparece como objeto de muito controle por parte da 

família. Lis, por exemplo, diz que as coisas não mudaram muito do tempo dos seus pais 

para atualmente, apresentando uma relação de continuidade entre as gerações acerca do 

namoro. A regra é a maior rigidez possível – sempre burlada pelas jovens, como indica 

Lis, ao falar das formas com as quais ludibria e resiste ao controle. A sexualidade, para 

jovens mulheres rurais, ainda continua sendo um tabu. Para mim isso ficou muito claro 

na condução das conversas e entrevistas. Quando as conversas se davam nas suas casas, 

as interlocutoras se fechavam, pediam abertamente que esse assunto não fosse abordado 

ou então pedia que falássemos baixinho, pois “essas coisas os pais da gente não gostam 

nem que a gente fale, a gente só fala isso com as amigas e mesmo assim com plena 

                                                                                                                                                                          
comunidade, mas são sempre entendidos como ação de pessoas de outros lugares, pois em Alto Novo são 

todos de confiança. 
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confiança de que vai morrer ali”, segundo Lis. Vez por outra, tinha a sensação de que 

estávamos, durante as conversas, sendo espionados, como se a família quisesse ouvir do 

que tratávamos, por isso se explica o receio de Lis. Vez ou outra, inclusive, as conversas 

eram interrompidas pela entrada ou passagem de alguém da casa, ou até mesmo para 

oferecer um café ou um lanche. A sexualidade devia ser, portanto, assunto da 

intimidade, da vida privada, que se posta em pauta seria entendida como apologia a sua 

vivência.  

 Falar sobre relações sexuais ou sobre virgindade, abertamente, nunca foi 

possível. Minha percepção é de que seriam temas delicados, que poderiam trazer 

embaraços no campo, portanto, trato dessas questões de maneira indireta, de forma a 

tangenciar outros debates. Em uma entrevista com Açucena, pergunto-lhe acerca do 

processo de transição para a adolescência, e ela coloca esse ponto: 

Quando eu fui crescendo, né, me tornando uma mocinha, como diz o 

povo, eu fiquei muito confusa, mas eu penso ser um processo normal 

que toda menina passa, de ter curiosidade das coisas de adulto, essas 

coisas de sexo. Até que um dia minha mãe me chamou e disse que 

queria conversar comigo e eu já imaginei o que podia ser, isso foi 

depois da minha primeira menstruação. Ai ela me falou, tentou me 

explicar as coisas, só que você sabe como é mãe falando dessas coisas, 

né? Não fala assim tudo, tudo, fala de um jeito de mãe. E ela disse pra 

mim que a partir de agora eu era uma mocinha, que não podia fazer 

certas coisas, que evitasse os meninos, essas coisas. Então, eu vejo que 

é como se quisesse demonizar o sexo, as relações sexuais, né? Eu 

vejo, por exemplo, que esse negócio de virgindade ainda é muito forte 

no interior, enquanto na cidade, você pode ver, todas as meninas que 

estudam comigo, não tem essa besteira, todas tem seus namorados, 

transam, fazem o que querem, até dentro da casa dos pais. Isso lá em 

casa seria o fim dos tempos, dava até morte. 

 

 O discurso de Açucena parece repetir-se dentre muitas outras jovens deste meio, 

apontando a sexualidade como tabu no meio rural. É algo silenciado, sobretudo com os 

pais – com o pesquisador também o foi, exceto, em raros momentos. A noção das 

relações sexuais como algo impuro e imoral – que é o que as famílias desejam transmitir 

– parece não se efetivar para essas jovens, que a entendem como um processo natural da 

vida humana. Lis conta acerca de uma discussão com o pai, certa vez, onde segundo a 

jovem, estava tomada de coragem, e disse que aquilo tudo era besteira, que o pai 

precisava acompanhar o ritmo do mundo, que hoje em dia ninguém mais casa virgem, o 

que, como esperado, causou revolta no pai em ouvir aquilo que entende como absurdo. 
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 Entendo que as restrições dos espaços e das vivências, sobretudo longe do olhar 

disciplinador da família, é uma tentativa do controle da sexualidade. Há o medo e o 

receio pela violência, por exemplo, quando se sai da comunidade, mas entendo que o 

principal motivo que justifica as inúmeras regras, prescrições e proibições às jovens 

mulheres é o retardamento da experiência sexual. Em momentos de conversa ocorridos 

nas salas de casa, por exemplo, os pais diziam comportar-se de maneira rigorosa, pois 

os jovens são, naturalmente, “desajuizados”, o que significa apontar para sua 

inexperiência, por isso, precisam ser direcionados e controlados, para “não se 

perderem”, como ouvi mais de uma vez. O “perder-se”, no entanto, faz alusão direta a 

uma inflexão de gênero, pois essa palavra é acionada para classificar o fato das jovens 

serem soltas, e, portanto, com vida sexual ativa e, em último caso, engravidarem – o que 

seria condenável moralmente para esse grupo.  

 Pelo que pude observar, as famílias das jovens investigadas não têm dúvidas 

sobre a “pureza sexual” de suas filhas, o que não se estende para todas as moças da 

comunidade. Neste sentido, há uma tentativa de diferenciação das suas filhas em relação 

às demais jovens do local, acionando sempre o discurso da criação. “Eu não criei minha 

filha como todo mundo, ela tem um pai de verdade, não só de nome”, foi o que falou o 

pai de Lis em um dos momentos em que eu estava em sua casa e serve para elucidar 

essa questão. A localização social a partir das famílias (COMEFORD, 2003), isto é, a 

identificação social a partir dos grupos familiares, movem as cartas neste terreno. 

Enquanto por sua filha (Lis), “põe a mão no fogo”, o mesmo não ocorre com filha de 

cigrano ou neta de fulano, de quem o povo comenta que sai pras festas 

desacompanhadas de uma autoridade familiar.  

 O silêncio da sexualidade no campo equivale a ausência da abordagem sobre 

corpo, desejo e pulsão sexual em áreas rurais, como aponta Fabiano Gontijo (2015), ao 

realizar um levantamento bibliográfico acerca de pesquisas que trabalhem na 

interseccionalidade entre ruralidade/sexualidade. O autor percebe, em consonância com 

Ferreira (2006), que há um profundo silêncio da vivência sexual no campo. Quando se 

aborda mulheres rurais, “quase sempre é na forma de mulher trabalhadora, e/ou 

militante ou dos papéis familiares” (GONTIJO, 2015, p. 151). O mesmo acontece ao se 

tomar a experiência sexual que foge aos “padrões hegemônicos da normalidade” 

(BUTLER, 2003). A diversidade sexual e de gênero é ainda um tema pouco explorado. 
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 Ser mulher, neste contexto etnográfico, é entendido por essas jovens como 

condição que restringe possibilidades, vivências e experiências. Açucena afirma isso em 

uma conversa onde me falava sobre um episódio no início da graduação, que lhe 

marcou muito. Lembra que quando estava no terceiro semestre do curso de Pedagogia 

foi convidada por uma professora para ser bolsista de iniciação científica, em 

reconhecimento por um trabalho excelente que a garota havia feito. Para assumir o 

compromisso, Açucena teria que morar em Sobral ou, pelo menos, frequentar a cidade 

em alguns dias durante a manhã, o que foi rechaçado imediatamente pelo pai. O 

intermédio da mãe não sendo suficiente, a jovem não pode aproveitar a oportunidade. 

Durante nossa conversa, ficou especulando como teria sido se houvesse aceitado o 

convite. Além de ter lhe rendido uma pequena renda, a experiência poderia ter sido 

bastante útil no seu percurso profissional. 

A interdição aparece em todos os discursos – dos mais moderados aos mais 

radicais. “Pra eles tudo, pra gente nada” é o que Lis – a mais atingida por um sistema 

de repressão feminina – afirma ao concluir sua fala quando é perguntada como é a 

experiência de ser mulher no campo. A autoridade e o controle dos pais mostra-se como 

fator que afasta cada vez mais o campo como espaço de vida. Até – eu diria, 

principalmente – a própria sexualidade, é impedida de ser vivida em sua plenitude neste 

lugar. “Não tem como viver do jeito que a gente quer”, fala Açucena. “É complicado 

ser mulher e viver no interior, as oportunidades são poucas”. Percebe-se como essas 

jovens tomam o campo pelo viés da ausência. “Não há o que fazer aqui, cada vez mais 

a vida me mostra que pra viver eu preciso de um outro lugar” é o que diz Lis. A 

exclusão do processo sucessório, a pouca confiança do núcleo familiar, a restrição da 

circulação e consequentemente de experiências de vida comuns à juventude, “mas 

também o questionamento da autoridade paterna e a busca pela autonomia individual, 

que provocaria um fluxo maior para as cidades e uma maior dificuldade de manter os 

filhos na terra” (CASTRO, 2005, p. 243).  
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CAPÍTULO 2 

O CRUZAR DAS FRONTEIRAS: FLUXOS EM DIÁLOGOS 

 

 Segundo os dados do último Censo realizado pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), em 2010, havia 7,4 milhões de brasileiros que 

trabalhavam ou estudavam fora dos municípios onde residiam, ou seja, que realizavam 

diariamente o que o IBGE denomina de movimento pendular. Segundo BRANCO, 

FIRKOWSKI & MOURA (2005, p. 5), tal movimento se configura como 

“deslocamento entre o município de residência e outros municípios, com finalidade 

específica”. Os movimentos pendulares com o objetivo de trabalho são preponderantes 

no país (ARANHA, 2005), o que não quer dizer que os estudos ocupem um lugar pouco 

significativo neste tipo de movimento.  

No estado do Ceará, por exemplo, há um significativo índice desta categoria de 

deslocamento. Na região norte deste estado cerca de cinquenta cidades possuem 

estudantes indo e voltando diariamente de seus lugares de origem à Sobral (como é o 

caso das interlocutoras desta pesquisa), em sua maioria, alunos da Universidade 

Estadual Vale do Acaraú (UVA). A capital Fortaleza também é um lugar para onde 

convergem inúmeros jovens – oriundos da Região Metropolitana de Fortaleza e 

municípios circunvizinhos, como São Gonçalo do Amarante e Aracati –  com o mesmo 

objetivo, estudando na Universidade Federal do Ceará (UFC), na Universidade Estadual 

do Ceará (UECE), no Instituto Federal do Ceará (IFCE) e em outras instituições 

privadas. Outros importantes lócus para onde convergem estudantes cearenses são a 

Universidade Estadual do Cariri (URCA) e a Universidade Federal do Cariri (UFCA), 

localizadas no sul cearense, que recebem alunos de aproximadamente vinte municípios 

próximos, como Iguatu, Brejo Santo e Várzea Alegre.  

Os estudos de autores como Haesbaert (2011) e Bauman (1999) têm sinalizado 

um significativo aumento da mobilidade de fluxos e redes, entendendo-a como 

fenômeno expressivo da sociedade contemporânea. É esse o tema de que trata este 
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capítulo: aquilo que é vivido e produzido nos fluxos e interstícios do ir e vir cotidiano 

pelas jovens de Alto Novo, no trajeto entre Alto Novo-Sobral-Alto Novo, consciente da 

importância que os movimentos pendulares adquirem para a compreensão da dinâmica 

populacional e dos próprios territórios e, mais especificamente no caso aqui tratado, 

para a análise das trajetórias trilhadas pelas jovens do campo.  

Até aqui tenho me referido aos deslocamentos no transporte universitário 

utilizando a categoria mobilidade, e explico que não a tomo num sentido meramente de 

movimento (seja de capital ou de classes sociais, por exemplo). A clássica definição de 

mobilidade dada por Jacques Lévy (2000) a entende como 

relação social ligada à mudança de lugar, isto é, como o conjunto de 

modalidades pelas quais os membros de uma sociedade tratam a 

possibilidade de eles próprios ou outros ocuparem sucessivamente 

vários lugares (LÉVY, 2000, p. 1). 

 

 A este entendimento acrescento a perspectiva de Tim Cresswell (2006), para 

quem as dinâmicas híbridas que marcam a contemporaneidade possuem uma imbricada 

complexidade analítica que precisa ser tomada em sua totalidade, não podendo resumir 

a mobilidade a um deslocamento de pessoas ou de grupos. A grande questão colocada 

pelo geógrafo seria a de que é necessário um olhar mais abrangente, que entenda a 

mobilidade como fenômeno de dimensão social que abarca diversos fatores, 

desdobramentos e processos, não a restringindo ao mero locomover-se pelo espaço.  

 A mobilidade enquanto sentido instrumental, na visão de Creswell (2006), 

possui como finalidade, na maior parte das vezes, o acesso a bens e/ou serviços 

inexistentes num território e presentes em outros, como é o caso das jovens que tomo 

como interlocutoras, que para acessar ao ensino superior precisam deslocar-se para a 

cidade de Sobral. Entretanto, o próprio Creswell e outros autores (ALMEIDA, 2008) 

entendem os territórios e os fluxos que se dão entre eles como operações que guardam 

um forte cunho simbólico – que é o que nos interessa neste capítulo – onde os sujeitos 

lançam, vivem, elaboram e reelaboram suas concepções e visões de mundo, a partir das 

quais formulam seus projetos de vida, que muito mais do que raízes, possuem rotas 

multiformes e difusas, para onde volto minha atenção.  

 Entendendo a mobilidade como fenômeno complexo e total; penso que ela 

possibilita – como anuncia o título do capítulo – um “cruzar das fronteiras”, momento a 
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partir do qual se possibilita um reordenamento dos sentidos e da configuração do sujeito 

através do contato com o diferente, como afirma Homi Bhabha (1998). Para este 

pensador, “a fronteira se torna o lugar a partir do qual algo começa a se fazer presente” 

(BHABHA, 1998, p. 24). É isso que percebo nos fluxos cotidianos das jovens de Alto 

Novo, pois apesar de não considerar o urbano e o rural como espaços antagônicos, não 

se pode desconsiderar suas distâncias (embora cada vez menores), e é ao ultrapassar as 

fronteiras que as diferenças se fazem presentes, começam a interagir e a produzir novos 

signos identitários na constituição dessas jovens. Esse espaço do encontro com as 

diferenças, aberto pelo rompimento das fronteiras, é denominado por Homi Bhabha 

(1998) como entre-lugares. São nesses interstícios que os indivíduos se apropriam de 

múltiplos signos e ressignificam suas teias identitárias, só possibilitadas pelo romper 

das fronteiras através da mobilidade. Esse é um dos desdobramentos provocados pelo 

fenômeno em questão, que será melhor desenvolvido no decorrer do texto. 

 Ana Santos (1999), pesquisadora portuguesa, ao investigar experiências de 

turismo juvenil pela Europa através de rede ferroviária, utiliza o conceito de rizoma, de 

Deleuze e Guatari, para elucidar sua percepção sobre as rotas traçadas pelos jovens 

viajantes e seus desdobramentos. Segundo a autora, o espaço do deslocamento e suas 

possibilidades, que seria aparentemente finito e estriado (dado, a priori, pelos próprios 

caminhos da rodovia), nos remete a figura do labirinto, lugar pré-estabelecido, com 

linhas previamente delimitadas. Contudo, tal espaço supostamente engessado e acabado 

engendra rotas que nos lembram a complexa figura do rizoma, à medida que os 

caminhos e possibilidades se espraiam por múltiplas e infinitas direções, difusas, 

segmentárias e alternativas, estabelecendo conexões que afectam corpos e mentes, 

brotando a criação anônima dos indivíduos sobre as vibrações do mover-se. Quero com 

essa metáfora chamar atenção para as idiossincrasias que o percurso adquire no 

cotidiano e nas experiências habituais. Dessa forma, nos fluxos ordinários elaboram-se 

configurações rizomáticas, que não se encerram em aparentes obviedades, caminhos 

unívocos e vozes uníssonas, mas antes são propriedades flutuantes, elaboradas sob e 

pelo movimento, sob complexas dinâmicas performáticas e identitárias, marcadas pela 

ambivalência e não-fixidez, que só podem ser compreendidas por uma análise e por 

instrumentos analíticos em movimento e no constante refazer-se.  

 Sobre os percursos do Inter-Rail (denominação da viagem analisada por Ana 

Santos, que passa por alguns países europeus), a autora em questão afirma que 



116 
 

“enquanto itinerância, o labirinto é vivido de forma deambulante, sem a noção de 

missão, de algo que se quer cumprir ou acabar” (SANTOS, 1999, p. 68). Transponho 

essa afirmação de Santos para meu campo empírico, relativizando-a. O Inter-Rail, 

segundo a autora, é um projeto aberto na origem – pois é no decorrer da viagem que o 

itinerário se conforma e se delineia – e nos desdobramentos – pois não é possível 

mensurarmos nem compreendermos o legado das aprendizagens labirínticas, 

caracterizando-se, assim, como um empreendimento definido pela indeterminação e 

incerteza. Pergunto-me se no meu contexto etnográfico as viagens diárias configuram-se 

como projetos de natureza tão aberta quanto o Inter-Rail. Penso, inicialmente, que na 

mobilidade estudantil aqui analisada há um nível de incerteza menor, pois o 

deslocamento para a universidade representa um meio para se alcançar um fim, um 

projeto de vida – ao menos para a maioria dos (as) jovens estudantes. Não é um fim em 

si mesmo, como no caso do turismo juvenil observado por Santos (1999) (ao menos, 

não para todos). Aqui reside uma premissa básica do presente capítulo: a mobilidade é 

encarada como um instrumento pelo qual os projetos de vida podem ser efetivados – eu 

arriscaria até mesmo dizer que elaborados – ou seja, este fenômeno é carregado de 

significados (SANTOS, 1999; CRESSWELL, 2006). Quais os motivos de mover-se 

entre campo e cidade? Quais os significados da mobilidade diária? Qual a importância 

dos movimentos pendulares para essas jovens e qual sua relação com a elaboração e 

busca pela efetivação de seus projetos? Essas questões também guiam e sustentam os 

escritos que tomam forma no texto.  

 Seguindo na esteira do empreendimento etnográfico de Ana Santos, busco neste 

capítulo discutir questões centrais para compreensão dos significados da mobilidade 

(pendular, no meu caso) e que papel cumpre as viagens para as jovens de Alto Novo – 

tomando como pressuposto que se constituem como importante meio pelo qual têm a 

oportunidade de sonhar e realizar. Ademais, intento também perceber como se dá o 

reordenamento do espaço/tempo, pois admito que estes se transformam com a 

mobilidade. Outra importante questão que encerra as reflexões aqui levantadas é a 

relação entre a mobilidade e a construção dos processos identitários das jovens 

investigadas, que se movem nos fluxos entre campo e cidade, dilema central para a 

juventude rural em questão. Assim, as próximas páginas tratarão de viagens, 

movimentos, fluxos, recriações, ressignificações do espaço/tempo, identidades, 

ambivalências, fronteiras, que devem ser entendidas em espaços móveis e fluidos, 
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produzindo subjetividades que nos possibilitam (re) pensar os sujeitos da pesquisa e 

seus projetos.  

 

 2.1 O sentido do movimento: Por que mover-se? 

 

 A antropóloga Janice Caiafa (2004), nos últimos anos da década de 1990, realiza 

uma ousada e, até então, pioneira etnografia numa grande metrópole brasileira: refletir 

sobre a mobilidade urbana na cidade do Rio de Janeiro. Este contexto etnográfico é 

bastante diferente do que trata a presente pesquisa, pois no caso de Caiafa os ônibus são 

vistos na perfeita definição de Marc Augé (1994) para o não-lugar, marcados pela 

efemeridade, anonimato, solidão, transitoriedade, como lócus de passagem, sob o tom 

da indiferença e da impessoalidade. Segundo Augé (1994, p. 197) “o não-lugar é o 

espaço dos outros sem a presença dos outros, o espaço construído em espetáculo”. Tal 

entendimento nos remete a noção de contratualidade solitária, em contraste com as 

redes de sociabilidades, que são, para Augé (1994), a marca dos lugares antropológicos.  

 O transporte universitário de Alto Novo, assim como os demais daquela região, 

ao contrário dos ônibus de linha urbana carioca estudados por Caiafa, caracterizam-se 

por práticas e sociabilidades entre os partilhantes da viagem que os definem como lugar, 

na concepção de Augé (1994). A rede de relações criadas no cotidiano das viagens 

universitárias, que duram cerca de quatro anos (tempo médio do curso de graduação), 

possibilita a criação de fortes vínculos entre os estudantes, fazendo com que o ônibus 

seja visto por estes sujeitos como lócus de lazer – sobretudo para aqueles que possuem 

restritos espaços de diversão e fuga do cotidiano, como é o caso das mulheres. É 

verdade que essa afirmação também é paradoxal e ambígua, pois o lazer se conjuga com 

o sacrifício que essas viagens impõem, como já posto na introdução. Contudo, não se 

pode deixar de ressaltar que o próprio desejo de partilhar da companhia uns dos outros, 

dos momentos de descontração no ônibus, bem como a vivência no espaço do campus 

universitário já se constituem como importantes motivos que justificam os movimentos 

pendulares em questão, pois nesses momentos se fazem presentes um “sentimento de 

liberdade e de alívio” (SIMMEL, 2006, p. 82), o que ajuda a definir o conceito de 
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sociabilidade em Simmel (2006), significando a própria invenção livre do social. A esse 

respeito, as palavras de Rosa são elucidativas dessas reflexões:  

A gente sempre reclama do ônibus, até por que não tem conforto 

nenhum e sempre vai gente em pé e como você mesmo já 

experimentou é bem ruim e cansativo viajar, imagina em pé. Mas, 

apesar de achar ruim o desconforto, eu gosto e acho que a maioria 

também. A gente se aproxima mais das pessoas, a gente sonha junto, 

faz planos juntos, fica pensando que daqui uns anos a gente vai tá 

rindo de todas essas situações [...] eu nunca achei que estar no ônibus 

é perca de tempo, pelo contrário. Tem gente que diz isso, mas eu 

penso se eu não tivesse aqui eu ia tá onde? Em casa, sem fazer nada de 

produtivo. Então, pra mim, as viagens todos os dias são muito 

produtivas, uma parte da vida da gente se dá aqui, e uma parte 

importante. Você pode observar a riqueza que é o tempo da viagem, 

tem de tudo [...] gente conversando, estudando, namorando, fazendo 

comércio, tem gente que faz coisa pra vender, lanche, docinho, essas 

coisas, é um espaço em que a gente se sente a vontade. Eu sei que o 

objetivo maior de ir pra Sobral todos os dias é conseguir o diploma, 

que significa tanto pra gente, e o ônibus é que possibilita isso, por que 

a maioria das pessoas aqui se não tivesse essa facilidade não poderia 

nem pensar em fazer faculdade. Mas, o ônibus é muito mais do que 

aquilo que nos leva e nos traz. É um pedaço da vida da gente, por que 

a gente passa quatro horas todo santo dia nele, então a gente faz de 

tudo pra que seja bom. Pra mim, particularmente, o que se vive no 

ônibus é muito bom[...] E eu fico pensando, Alto Novo já não tem 

nada pra fazer e talvez por isso pra mim já é um divertimento sair pra 

estudar, daí imagine as meninas que vem lá da Vila da Pedra (vila 

afastada do centro de Alto Novo), que só tem o mato pra olhar. Então, 

eu falo por mim, mas acho que isso é o sentimento da maioria, o 

ônibus tem uma importância enorme, além de possibilitar de a gente 

realizar o curso, ainda é um lazer pra gente, se reunir, conversar, 

brincar, poder partilhar as angústias e as alegrias. Tem dias que eu tô 

meio triste, desanimada, que quando eu chego pra pegar o ônibus, que 

eu vejo o pessoal, a gente conversa, brinca, tudo já melhora.  

 

 Logo nos primeiros dias de campo, pude perceber que as viagens para Sobral, 

apesar de longas e desconfortáveis (sobretudo para os que vão em pé), são concebidas e 

experimentadas como tempo/espaço positivos, como mostra Rosa. O momento em que 

fui levado a compreender isso foi num diálogo com Lis, logo após uma discussão da 

jovem com seu pai. Um trecho do diário de campo tenta traduzir a situação retratada: 

Tendo conversado com Lis no dia anterior, combinamos de eu passar 

na sua casa hoje para ajudá-la a levar uns materiais que ia precisar 

para um seminário que iria apresentar na faculdade, inclusive umas 

coisinhas para lanche, pois teria uma comemoração de aniversário de 

uma amiga do curso, e pelo que pude entender cada um ficou 

responsável por levar algo para a confraternização. Sai de casa e fui 

até a casa de Lis, como prometido. Ao chegar lá, noto que ela anda 

estranha e com o rosto um pouco inchado, ao passo que pergunto se 

está tudo bem e se ocorreu alguma coisa. Resistindo no início a me 

contar o que houve, disse que discutiu com seu pai ao sair de casa, 

pois, segundo ela, seu pai “implicou” com o vestido que colocara, pois 
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seria muito curto, obrigando a filha a trocar de roupa, o que a chateou 

bastante, dizendo que na idade dela não podia sequer ter o direito de 

escolher o que vestir, e isso fazia até vergonha contar para alguém. 

Tentei lhe colocar pra cima, dizendo que estava muito bonita com a 

roupa que vestia e que aquilo não podia acabar com sua noite. Ao que 

a jovem fala mais ou menos o seguinte: “É verdade, vou esquecer isso, 

botar uma maquiagem pra disfarçar o choro, ainda bem que no ônibus 

a gente sempre se sente bem, sempre fico alegre na companhia do 

povo, faz a gente esquecer os problemas do dia a dia”. (Diário de 

campo, 26/04/2017). 

 

 É possível perceber, pelas situações e falas de Lis e Rosa, como as viagens 

ocupam um lugar de destaque na rotina dessas jovens. Seriam espaços/tempos de 

suspensão de um cotidiano marcado pela disciplina, vigilância e normatividade, 

sobretudo para as duas jovens supracitadas. A mobilidade, nos casos analisados, 

cruzaria não apenas fronteiras físicas, mas demarca uma ruptura simbólica com a ordem 

moral da família camponesa. Ana Santos (1999) afirma que na experiência de turismo 

juvenil pela Europa, os jovens investigados entendem as viagens sob os trilhos do trem 

como tempo de descoberta, aventura e liberdade, em contraste com o cotidiano de 

tempos finitos, percursos lineares e experiências ordinárias. É dessa forma que entendo 

a percepção de muitas jovens estudantes perante as viagens.  

O significado da mobilidade, assim, precisa ser compreendido dentro das 

especificidades da vida dos sujeitos que vivem essa experiência. Dessa forma, para Lis e 

Rosa, as viagens e o que elas propiciam são concebidas em sua positividade, já que, 

castradas pelas famílias, restam poucas possibilidades e oportunidades de viver para 

além daquilo que é estabelecido. É tempo de liberdade, de embargo da realidade, de 

reinvenção do próprio sujeito no encontro e na interação com as diferenças e com o 

inaudito.  

 Contudo, não podemos estender essa análise para todos os partilhantes da 

viagem. Como pontuei, o sentido da mobilidade está vinculado aos contextos vivenciais 

do cotidiano. Assim, se há quem entenda as viagens e a vivência no transporte como 

positivas, existem outras interpretações. É possível perceber, por exemplo, que para as 

mulheres casadas – em pequeno número – sobretudo, as que são mães, as horas no 

ônibus são vistas como desperdício de tempo, pois ao invés de estarem realizando suas 

tarefas próprias do lar, ficam quatro horas enclausuradas, entendendo esse período como 

desagradável e vivido sempre sob o viés da preocupação com a casa, marido e filhos. 
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Exemplo disso foram as oportunidades em campo em que pude acompanhá-las na 

universidade em dias em que não tiveram aula e não houve comunicação prévia disso. 

“Dar viagem à toa” foi uma expressão muito acionada por essas jovens casadas, que 

entendem que este tempo poderia ser dedicado às atividades de esposa e mãe, o que não 

percebi entre as jovens solteiras, para quem cada minuto livre das atividades acadêmicas 

era primordial “aproveitar” aquilo que o espaço urbano pode oferecer, passeando pelas 

ruas, tomando um sorvete, “olhar o movimento do Arco”
29

, indo ao shopping, a alguma 

lanchonete, restaurante ou bar, ao cinema etc.  

 Compreendo que as narrativas que circundam os sentidos dados à mobilidade 

pelas jovens de Alto Novo podem ser bastante diferentes, como já posto. Inicialmente, 

operei com a ideia de que o ônibus se constituiria como meio para alcançar o diploma 

de ensino superior, de maneira similar para todas. Contudo, o amadurecimento no 

campo começou a me apontar novas direções. Sua função instrumental, objetiva, de 

proporcionar o deslocamento imprescindível é primordial e inegável, porém, para 

jovens, como Lis e Rosa, as viagens são mais que um processo necessário para chegar 

aos seus objetivos. Suas demandas são muito maiores e mais complexas e não se 

encerram no desejo de terem um diploma.  

 Como Zenaide Alves (2013) aponta em sua tese de doutorado, os projetos de 

vida não se pautam apenas em estudo e trabalho – embora sejam, muitas vezes, suas 

dimensões estruturais. Para algumas jovens – as casadas, sobretudo – sua maior 

finalidade é terminar a graduação e conseguir um emprego para dar uma vida mais 

confortável à sua família. Lis e Rosa, principalmente, mostram uma complexidade 

maior em seus projetos, onde os estudos e um trabalho são meios para se alcançar algo 

maior: a autonomia e independência de suas famílias. Conscientes de que a mudança no 

futuro está vinculada ao planejamento do presente, a mobilidade constitui-se como 

instrumento para efetivação do projeto, contudo, no decorrer do processo, passa a 

representar mais do que isso. Como podemos observar na fala de Lis a seguir: 

O ônibus ele é mais que um transporte que nos leva de Alto Novo pra 

Sobral. Ele se tornou, pra mim, um ambiente em que eu gosto de estar, 

então, por exemplo, dia que não tem aula, eu vou quase sempre, por 

que é melhor que ficar em casa fazendo nada. Eu fico lá no pátio, ou 

                                                           
29

 Expressão muito utilizada pelas jovens, que diz respeito a ficar nas proximidades do Boulevard do Arco 

de Nossa Senhora de Fátima, localizado na avenida mais movimentada de Sobral, por onde o movimento 

é intenso durante as aulas, por se localizar próximo do campus da Betania da UVA e de outras faculdades. 

È o programa preferido da grande maioria das jovens estudadas quando livres das atividades acadêmicas.  
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vou passear lá pelo Arco, ver o movimento. A gente vai no ônibus 

conversando e num instante o tempo passa, bem que dizem que tudo 

que é bom dura pouco (risos), porque eu gosto muito, só no ônibus 

mesmo a gente tem oportunidade de tá ali convivendo com todo 

mundo, se levanta do seu lugar, vai num e noutro pra conversar, isso é 

muito bom, pelo menos pra mim. É como se fosse uma outra casa pra 

mim, porque é um tempinho considerável que se passa nele todo dia 

(...) no começo eu não gostava, mas hoje em dia eu gosto muito, até 

quando não tem aula eu vou porque é um divertimento pra mim. E eu 

vejo que pra muita gente é assim também, só não pra quem trabalha, 

né, ai fica pesado, quem tem filho que precisa cuidar, mas pra quem é 

assim como eu, é como se fosse um prêmio. 

  

 Já para jovens como Açucena, que além dos estudos, possui uma jornada de 

trabalho que ocupa todo o seu dia, as viagens para Sobral são estafantes. O fato de fazer 

o trajeto uma vez por semana é dito pela jovem com certo alívio, mas não sem 

lembranças dos tempos de viagens diárias, “tempos bons, de descobertas, de conhecer o 

novo, de viver coisas inéditas, que chamam atenção de uma jovem do interior”, como 

lembra Açucena. Hoje, o trabalho (e o que ele possibilita, como relativa independência 

do núcleo familiar e poder aproveitar outros espaços) faz com que as viagens tornem-se 

menos atrativas para Açucena, que hoje só vai à Sobral quando precisa, diferente de Lis, 

para quem as viagens são constituintes de um momento de descontração, por isso, 

viajando até nos dias em que não tem aula. Mas, como disse, a jovem lembra que no 

início gostava de viajar todos os dias, envolvendo-se em todas as atividades 

relacionadas ao transporte
30

. Tomo como pressuposto que com o tempo, outras 

atividades que surgem nas trajetórias das jovens – como o ingresso no mercado de 

trabalho – acabam tomando a centralidade que um dia o ônibus possuiu na constituição 

dos cotidianos. Para aquelas que, como Lis e Rosa, possuem um dia a dia mais livre, as 

viagens são fundamentais no tempo de suas vidas.  

 Já para Margarida, a mobilidade aparece estreitamente relacionada com a 

possibilidade de ascensão social. Dentre as interlocutoras deste trabalho, ela é a que 

mais aciona o discurso da migração (ainda que pendular) como estratégia de ruptura 

com a vulnerabilidade social do lugar de origem – percebo que Lis e Rosa também 

                                                           
30

 Açucena lembra disso ao enfatizar que durante uma parte da sua graduação, a comunidade enfrentou 

problemas para manter o ônibus, pois a prefeitura queria cortar o financiamento do transporte. Diante 

disso, houve uma forte movimentação dos estudantes de Alto Novo no sentido de impedir que isso 

acontecesse, o que não foi possível. Com os cortes do transporte intermitentes – sobretudo por motivos 

eleitorais – os universitários precisam sempre reivindicar pela manutenção do ônibus. Por vários 

momentos em campo esses dilemas foram relatados, sendo enfatizado a participação da juventude na luta 

pelo transporte universitário. 
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fazem menção a isso, mas, a meu ver, o que pulsa mais forte nas falas dessas duas é 

uma ruptura mais complexa, de ordem simbólica. Assim, Margarida, por inúmeras 

vezes, traçou uma cronologia dos seus desejos, predominantemente perpassados por 

uma esfera econômica. As experiências positivas de jovens pobres do local 

impulsionam, fortalecem e justificam o ir e vir cotidiano, lembrado como tempo árduo e 

visto sob o prisma das dificuldades que a viagem impõe ao corpo e a mente: 

Olha, não é fácil. Eu não acho fácil essa vida de viajar todo dia. Tem 

que ter muita força de vontade, e olhe que tem estudante que vem de 

mais longe que a gente, tipo Camocim, Viçosa, que é muito mais 

longe. Mesmo assim, eu acho muito cansativa essas viagens, por que o 

nosso ônibus é bem desconfortável, as cadeiras duras, tem dias que 

vou em pé. As vezes, estudando é ruim pra se concentrar por causa do 

barulho, do balanço (...) mas, tudo isso tem um porquê, né, acredito 

que cada um aqui tem seus objetivos e é isso que, no meu caso, eu 

levo em conta quando penso em desistir, eu já pensei nisso muitas 

vezes, mas eu tenho meu sonho de melhorar de vida, então eu sigo em 

frente (...) Eu busco motivação nos casos de êxito que eu conheço, né, 

é mais fácil você continuar num caminho que você sabe que pode dar 

certo, eu vejo o pessoal mais antigo que se formou em Sobral indo e 

voltando todo dia crescendo na vida e ai eu renovo as energias e as 

esperanças, e olhe que no tempo deles era muito mais difícil, não tinha 

transporte, ou então era pago, as estradas de terra, esburacadas, no 

inverno tinha dias que nem dava pra ir por causa das enchentes, então 

hoje a gente tá no céu, esse povo hoje uns são concursados, outros 

arrumaram emprego noutros estados, estão bem, então é isso que dá 

gosto da gente continuar, mas as dificuldades existem. Se eu pudesse e 

tivesse condições financeiras eu moraria em Sobral pra não passar por 

isso todo dia. 

 

 O posicionamento de Margarida percebido nessa fala aponta para algumas 

direções importantes. Primeiro, que o impulso mais forte para o desejo de cursar a 

universidade e, com isso, “suportar” as viagens é o fator econômico. As quatro jovens 

que tomo como interlocutoras adotam uma fala em comum, a de “melhorar de 

vida/crescer na vida”, porém com sentidos visivelmente distantes, embora possam se 

interseccionar em alguns momentos. Para Margarida, a expressão estaria mais voltada a 

suprir ausências materiais, enquanto, para Lis, por exemplo, representa libertar-se do 

jugo de sua família, que a impossibilita viver o que e como deseja. Em segundo lugar, 

observa-se como o projeto de Margarida (formar-se e conseguir ser professora 

universitária) alimenta e dá sentido às suas ações, explicando, dessa forma, o sofrimento 

e sacrifício das viagens, relatados pela jovem. Há um encadeamento lógico que motiva 

suas ações, como mostrarei no último capítulo deste texto. Ademais, percebe-se como a 
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questão do transporte hoje é vista de maneira mais fácil, apesar dos ainda existentes 

percalços.  

Na Pós-Modernidade, como pontua Appadurai (2004) e Haesbaert (2011), os 

fluxos são possibilitados mais facilmente e até incentivados, diferente do “passado, 

onde as transações culturais entre grupos sociais eram em geral restringidos por fatores 

de geografia e ecologia” (APPADURAI, 2004, p. 43). Pude perceber que inúmeros 

fatores – que serão apresentados adiante – dificultavam e em alguns momentos 

impossibilitavam a ida à Sobral, o que, por certo, motivou muitos estudantes a 

desistirem da universidade. O espaço deixou, assim, de ser um obstáculo, conforme 

Bauman (1999), que pode ser facilmente vencido e acessado, no caso em questão 

devido à melhoria das rodovias federais e estaduais e as políticas públicas e os 

programas do governo federal que subvencionam os gastos com os transportes 

escolares.   

 Se para mim, no trabalho de campo, as viagens de ônibus eram estafantes e 

aborrecedoras, descobrir o significado, o porquê daquelas jovens passarem quatro anos 

naquele movimento diariamente se impunha como importante questão a ser 

compreendida – pois, a meu ver, obrigatoriamente, devia haver uma explicação lógica e 

racional para aquilo. Acreditava que cada jovem, por certo, haveria de ter um “motivo” 

que justificasse o ir e vir, para mim, tão cansativo.  Tal posicionamento precisou ser 

revisto por mim diante de certas situações em campo. Trarei um exemplo emblemático e 

significativo acerca disso para elucidar a questão. 

 Em uma noite, no Centro de Ciências e Tecnologias da UVA, no Campus Cidao, 

onde havia realizado uma entrevista com Rosa – na ocasião cursava uma disciplina 

junto com o curso de Matemática nesse campus – estava a me dirigir para o ponto onde 

os estudantes desse local esperam o ônibus. À minha frente, caminhava uma garota que 

reconheci como sendo de Alto Novo, apressei o passo e a acompanhei, ao que 

rapidamente me reconheceu. Fomos conversando um pouco e ela logo perguntou se eu 

não sentia o cansaço das viagens, já que eu, em seu entendimento, seria “novo” nessa 

vida de “perambular”. Respondi com um sorriso tímido, sinalizando um sim. Perguntei-

lhe, então, o que a motivava a continuar estudando nessas condições e por que, afinal, 

cursava a faculdade – era estudante de Física. Sua resposta, certamente, me 

surpreendeu. Retrato a situação em trecho de diário de campo: 
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Ao ser perguntada pelos motivos que a levava e enfrentar a árdua e 

sacrificante vida de universitária “sob rodas” – em seu entendimento, 

ao que me pareceu – a jovem ficou paralisada, como se tivesse 

procurando um motivo que não era aparente ou ao menos tão óbvio 

para ela própria. A impressão que tive, no momento, foi que ela estava 

buscando formular uma resposta que eu gostaria de ouvir, ou algo do 

tipo. Poderia não ter entendido também a pergunta, e repeti, usando 

palavras diferentes. O silêncio e o emblema pensativo persistiram. 

Talvez fosse uma pergunta perturbadora, para a qual a jovem nunca 

tinha sido levada a pensar. Demorei a digerir aquele silêncio, o que, 

inclusive, causou-me a sensação de ter me movido de maneira 

“errada” no campo. Depois de um tempo – creio que uns três minutos 

– a jovem me retorna: “Sinceramente, eu não sei. Nunca parei pra 

pensar sobre isso”. A fala, um tanto que envergonhada, foi 

acompanhada de uma possível explicação contextual. Depois dessa 

frase, a jovem explanou sobre possíveis sentidos da sua busca pela 

escolarização. Tem 24 anos, é casada com um rapaz, mãe de um filho, 

o marido é formado em Educação Física, professor na localidade, e diz 

que resolveu fazer faculdade depois de ver o exemplo das jovens de 

sua idade e que não queria ficar para trás. Afirmou também que talvez 

a faculdade servisse como válvula de escape para a rotina do dia a dia 

e que gostava das aulas, apesar de não pretender exercer a profissão de 

professora de Física. Ao ser interrogada sobre o que quer do futuro, 

diz não ter grandes pretensões e se diz satisfeita com a vida que leva. 

No fim das contas, a meu ver, a tentativa de explicação foi bastante 

confusa, permeada de “talvez”, “quem sabe”, “Deus que sabe” e 

outras expressões conotativas de incertezas e bastante nebulosas. Fica 

a impressão de que essa jovem mulher não sabe o que quer, ou ao 

menos, não sabe formular isso. “Move-se parada”. Lembra-me uma 

frase que ouvi em algum lugar: “Quem não sabe onde quer chegar, 

qualquer lugar serve”. (Diário de campo em 04/04) 

 

 A ausência de algo que justificasse o movimento pendular, de maneira objetiva e 

bem elaborada, por parte da jovem me causou espanto. No dia seguinte, em conversa 

com Margarida, me reportei a esse episódio – sem fazer menção a nomes – e ela reagiu 

com certa naturalidade e diz que conhece muitas pessoas na mesma situação. Segundo 

Margarida, há pessoas que fazem faculdade “por fazer”, sem pretensões nem objetivos. 

Uns, inclusive, para dizer que estão fazendo alguma coisa da vida e escapar do trabalho 

na roça (comum entre os homens, conforme a jovem). Há estudantes que mal pisam na 

universidade e o tempo em Sobral se resume a se divertir, ainda segundo a informante. 

Na minha percepção, para esses, por mais que não haja um objetivo relacionado ao 

mundo acadêmico, existe um projeto: o de viver o espaço urbano, fugindo do campo e 

do que ele representa. Trata-se de um movimento diletante: mover-se pelo acaso, sem 

grandes pretensões com o diploma universitário, o que não ocorre com as jovens 

investigadas.  
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 A respeito das situações mencionadas por Margarida, esta me explica que tais 

casos de estudantes que se deslocam para Sobral para “aproveitar” a cidade e não para, 

efetivamente, estudar já rendeu muitas confusões na Associação dos Universitários de 

Águas Lindas (AUAL), inclusive das supostas histórias desses estudantes chegarem até 

a Prefeitura local e esta ameaçar cortar o ônibus, já que os alunos estavam fazendo “uso 

indevido” dos recursos públicos investidos. Não se sabe quem fez esses comentários 

chegarem à Prefeitura, mas Margarida explica que, possivelmente, isso deve ter sido 

fofoca feita por motivos políticos – não entrarei nesse assunto, pois acredito que não 

seja interessante para entendermos esse contexto e escapa aos limites deste texto – que 

poderia acabar prejudicando a todos.  

 A seguir, pretendo mostrar como o transporte universitário é uma importante 

ferramenta para os jovens dessa região, já que constitui-se como única maneira – para 

muitos – em permanecer na universidade, identificando os momentos de luta política 

pela conquista e manutenção do ônibus para a comunidade. Pretende-se analisar como o 

transporte foi e continua sendo importante recurso para driblar a má distribuição de 

instituições de ensino superior no Brasil, que historicamente tem sido marcas dos 

grandes centros urbanos e, mais recentemente, das cidades médias brasileiras, como 

Sobral.  

  

2.2 “Sem o ônibus não dava”: A importância da mobilidade para a juventude rural de 

Alto Novo. 

 

Quando eu passei no vestibular pra Contábeis foi muita alegria, foi o 

melhor dia da minha vida, saber que daqui uns poucos anos eu terei 

uma profissão, vou poder mudar de vida (...) vou conhecer outras 

pessoas, né, é como se fosse uma promessa de uma nova vida (...) E 

hoje, graças a Deus, tem o ônibus gratuito, né, porque há uns tempos 

atrás nem dava pra ficar feliz, por que passava e não tinha como 

cursar, no tempo da Jaqueline, minha prima, era assim. (Margarida) 

É uma sensação indescritível a felicidade de passar no vestibular, pra 

gente é uma conquista imensa, pobre, do sertão, passar pra 

universidade pública. É um sonho e que só é possível pelo ônibus 

dado pela prefeitura, senão (...) (Lis).  
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 O ingresso no ensino superior, via vestibular, é ainda uma prerrogativa de 

poucos jovens brasileiros (ZAGO, 2006), apesar das políticas de democratização e 

interiorização da educação superior. Quando falamos de jovens do campo, de poucas 

condições financeiras, essa realidade é ainda mais dura, haja vista que a grande 

concentração de IES no Brasil acontece em centros urbanos. Esse grupo de indivíduos 

que vive no campo e deseja cursar o ensino superior vive em condições de 

desigualdades de acesso a bens e serviços, que para serem supridos dependem da sua 

capacidade de deslocamento espacial, que está em nossa sociedade, diretamente 

relacionado ao poder aquisitivo dos sujeitos (HAESBAERT, 2011).  

 Para romper com essa restrição territorial, muitas vezes, a única saída para os 

jovens de Alto Novo é o movimento pendular, possibilitado pela prefeitura municipal, 

através do custeamento de despesas com combustível, motorista e manutenção de um 

veículo. Fora o transporte cedido pelo poder público, a possibilidade para permanecer 

na universidade é migrar definitivamente para Sobral durante o tempo de duração do 

curso, morando em repúblicas estudantis, casas ou apartamentos alugados em que 

alguns estudantes dividem o espaço e as despesas, prática bastante corriqueira entre os 

jovens do norte cearense (FREITAS & MENEZES, 2008). Também existe a 

possibilidade de ir até Águas Lindas, no transporte alternativo, e de lá ir até Sobral – 

opção pouco viável pelos horários inadequados e pelo alto custo financeiro das 

passagens. Dessa forma, para a grande maioria dos universitários de Alto Novo a 

maneira mais conveniente e possível é o deslocamento através do transporte gratuito. 

Contudo, nem sempre foi assim e a fala de Margarida denuncia essa constatação, ao 

relembrar das narrativas de sua prima, Jaqueline, uma das primeiras universitárias do 

local, em um tempo em que a alegria de tornar-se universitário confundia-se com a 

angústia de não saber como fazer para frequentar as aulas.  

 Consciente da importância da mobilidade para essa juventude interessou-me 

compreender como se deu o processo de conquista do transporte universitário, que hoje 

atende 57 estudantes no turno da noite e 28 pela manhã. Como os municípios não tem 

nenhuma obrigação legal com qualquer gasto relacionado à educação superior (como já 

explicado em nota de rodapé na introdução do texto), a disponibilização do transporte 

por parte das prefeituras é vista sob a ótica da “boa vontade” política, o que provoca a 

intermitência do fornecimento, fenômeno observado em toda região norte cearense. 

Assim, o que historicamente tem garantido a permanência dos transportes universitários 
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nessa região é a luta política desses jovens, organizada através da criação de Uniões e 

Associações Estudantis com objetivo de demandar do poder público providências em 

relação ao deslocamento para a universidade (FREITAS, CRUZ & ROMÃO, 2011). O 

caso de Alto Novo acompanha esse movimento. 

 Quando Margarida aciona a prima, Jaqueline, para contrastar as diferenças entre 

o antes e o depois em relação ao transporte, aguça minha curiosidade de conhecer a 

trajetória dos primeiros universitários de Alto Novo. Infelizmente, não foi possível 

acessar Jaqueline, por esta morar atualmente em outra cidade, mas Margarida logo se 

lembrou de outra estudante que começara as viagens junto com sua prima, enfrentando 

as mesmas dificuldades. Trata-se de Rebeca, que considero “figura emblemática” no 

campo. Quando mostrei interesse em compreender como se deram as primeiras 

articulações para as viagens para Sobral, Margarida logo me disse que poderia me 

apresentar uma pessoa que iria contribuir bastante para meu entendimento da questão, 

pois era uma pessoa reconhecida socialmente, que atravessou todas as agruras do 

transporte e pertence a primeira geração que deu início aos deslocamentos diários. 

Como afirma Nilson Almino de Freitas (2005) em estudo sobre o uso dos espaços 

urbanos sobralenses, a “fama” de um indivíduo é um importante critério a guiar o 

pesquisador em campo. Assim, a oportunidade de entrevistar pessoas com nítido e 

reconhecido saber sobre seu objeto nunca pode ser desperdiçada. Assim, agi pedindo 

que Margarida pudesse me apresentar para Rebeca, para que eu tivesse acesso à caixa 

preta das questões que desejava.  

 No mesmo dia dessa conversa com Margarida, fomos até a casa de Rebeca, que 

atualmente é professora de Sociologia numa cidade vizinha, efetiva da Secretaria de 

Educação do Governo do Estado do Ceará. Ao chegarmos em sua casa, logo percebi que 

já nos conhecíamos, inclusive feito uma disciplina juntos no curso de Ciências Sociais 

da UVA, pois apesar de graduada na modalidade licenciatura (quando começou a fazer 

as viagens), ela voltara para a universidade para realizar a modalidade bacharelado – 

que acabou não concluindo. Hoje, ela não faz mais as viagens, pois desistiu da segunda 

graduação. Lembro-me também que na época da pesquisa de iniciação científica havia 

transcrito uma entrevista dada por Rebeca a uma outra pesquisadora do grupo – que me 

chamara atenção pelas narrativas de mistura entre o cômico e o trágico ao falar da 

experiência de “universitária-viajante”.  
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 Rebeca também me reconheceu, usando a expressão, “Ah, o menino dos 

ônibus”. Ofereceu-nos um café enquanto conversamos um pouco e expliquei os 

motivos da visita. Bastante solícita, ela propôs uma conversa num outro dia, pois 

naquele momento estava chegando do trabalho, bastante cansada. Marcamos no 

domingo seguinte, convidou a mim e a Margarida para almoçar em sua casa. Assim 

fizemos e no horário combinado eu estava novamente lá. A visita durou do almoço ao 

jantar, tal a quantidade de informações e “causos” relatados por Rebeca. O que se segue 

é fruto desse encontro bastante frutífero. 

 Rebeca se proclama como pertencente a primeira geração de estudantes 

universitários do lugar, que começaram a deslocar-se para Sobral. Antes dela e mais 

outros dois jovens que passaram no vestibular de 2005.1, havia dois ou três casos de 

pessoas que migraram definitivamente para poder estudar em Sobral. Na época em que 

passou no vestibular para Ciências Sociais, a jovem – e seus dois amigos também 

aprovados – dispunham apenas do ônibus de Águas Lindas, distante quinze quilômetros 

de Alto Novo e só havia transporte para a cidade na parte da manhã. Durante esse 

período, Rebeca afirma ter passado, nas suas palavras, o “pão que o diabo amassou”, 

pois eram muitas as dificuldades em chegar até Águas Lindas para ter acesso ao ônibus, 

falando que já chegaram a ir de carroça e trator, por falta de outras condições. Nessa 

época, a estrada não era asfaltada e quando chovia era impossível atravessar a ponte que 

dá acesso à Águas Lindas. Se o inverno impossibilitava o deslocamento, durante o 

verão, a poeira presente nas vestes era um sinal de pertencimento da zona rural, o que 

provocava piadas e hostilidades constantes com os alunos de Alto Novo, tanto por parte 

dos colegas de Águas Lindas, como os de Sobral, com quem estudavam.  

 Na ida ainda conseguiam “dar um jeito” para chegar até a cidade, mas a volta era 

mais complicada pelo horário, então dormiam na casa de algum colega em Águas 

Lindas e no dia seguinte tinham que se “virar” para voltar pra casa. Assim, foi todo o 

semestre 2005.1. Suas narrativas de risco e coragem deram a estes jovens grande 

visibilidade e reconhecimento de sua comunidade, e segundo Rebeca, essas dificuldades 

vencidas puderam estimular outros jovens a lutar por uma vaga na universidade. O que 

aconteceu e no semestre seguinte a quantidade de universitários de Alto Novo triplicou. 

Com essa demanda de alunos foi possível dialogar com a prefeitura a fim de melhorar 

as condições de deslocamento. Não obstante, o máximo que conseguiram foi o 
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fornecimento de um transporte que os levasse de Alto Novo para Águas Lindas, o que já 

significava uma vitória se comparado ao semestre 2005.1. 

 A quantidade de jovens aprovados nos vestibulares da UVA e de outras IES só 

aumentaria daí em diante. Um ano depois de iniciada a saga – como denominou Rebeca 

– pela busca de um sonho, os estudantes conseguiram um transporte próprio com a 

prefeitura. Nessa época, havia cerca de vinte universitários. Nesse período, então havia 

um micro-ônibus com a capacidade já excedida. No semestre seguinte, 2006.2, a 

aprovação em massa de jovens de Alto Novo levou a uma superlotação do micro-

ônibus, levando a um maior desconforto, mas a prefeitura afirmou não ter condições de 

oferecer mais que o que já dava, mesmo sob constantes ameaças de acidentes.  

 O ano de 2007, conforme narra Rebeca, foi um dos piores momentos na sua 

trajetória como estudante. O transporte da comunidade foi cortado pelo prefeito, irritado 

com os constantes pedidos e reclamações dos universitários, o que acarretou na 

necessidade de irem novamente no ônibus de Águas Lindas (que agora contava com 

dois veículos). Para ir da comunidade até a cidade, passaram a fretar um transporte, o 

que levou a desistência definitiva de muitos dos seus cursos e alguns trancamentos do 

semestre por conta do custo representado pela suspensão do ônibus. Nesse momento, 

uma rede de solidariedade entre os estudantes do local se fez presente no sentido de 

colaborar para que todos continuassem a estudar, fazendo-se “vaquinha” para ajudar os 

que não podiam pagar a quantia devida. Ademais, os que conseguiram permanecer, 

tendo que pagar o deslocamento até a cidade, passaram a sofrer inúmeras retaliações no 

ônibus de Águas Lindas (devido a grande quantidade que superlotava o veículo), o que 

levou a um mais forte sentimento de unidade e coesão entre os universitários de Alto 

Novo, impulsionando e fortalecendo o engajamento dos jovens no movimento 

reivindicatório do transporte para a comunidade.  

 Tem-se, portanto, nesse momento a criação de uma “comunidade imaginada”, 

nos termos de Benedict Anderson (2008), pois é criado um ideário e uma bandeira de 

luta mobilizadores que unem indivíduos com a representação de um sentimento 

comunitário – no caso, o reconhecimento do poder público de sua demanda específica, o 

transporte universitário.  

 Durante todo o ano de 2007, a situação persistiu a mesma. Além da dificuldade 

financeira de manter o pagamento do veículo que os levava à Águas Lindas, o 
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relacionamento com os colegas da cidade manteve-se acirrado, marcado pelos conflitos 

constantes e hostilidades, onde o estigma da ruralidade e de suas marcas sobressaia-se 

na interação entre os partilhantes das viagens. Acerca do estigma, Erving Goffman 

(1975) assinala que: 

Enquanto o estranho está à nossa frente, podem surgir evidências de 

que ele tem um atributo que o torna diferente de outros que se 

encontram numa categoria em que pudesse ser incluído, sendo, até, de 

uma espécie menos desejável [...]. Assim deixamos de considerá-la 

criatura comum e total, reduzindo-a a uma pessoa estragada e 

diminuída. Tal característica é estigma, especialmente quando o seu 

efeito de descrédito é muito grande [...] (GOFFMAN, 1975, 12). 

  

 Além das brincadeiras e piadas ligadas à sua condição de ruralidade, os 

universitários de Alto Novo, normalmente, iam em pé todos os dias – haja vista a 

grande quantidade de pessoas, pois nesse veículo, bem como em outros municípios do 

norte cearense (FREITAS, BRAGA & CRUZ, 2012) o critério de distribuição de 

poltronas é o da temporalidade, ou seja, prioriza-se aqueles com mais tempo de viagem. 

Como os estudantes de Alto Novo eram “novos” no transporte isso os levava a uma 

condição de subalternidade e estigma, situação análoga a observada por Elias & Scotson 

(2000) em sua investigação no bairro inglês de nome fictício, Winston Parva, onde os 

“estabelecidos” – indivíduos que primeiro habitaram o bairro – através do mecanismo 

da fofoca e coesão grupal lançaram o estigma de inferiorização sobre os “outsiders”, 

aqueles últimos a chegar na localidade. Assim, ocorria com o cotidiano das viagens: os 

oriundos de Águas Lindas iam sentados e, caso, sobrasse vagas os estudantes de Alto 

Novo poderiam sentar. Essa situação, descrita por Rebeca como humilhante, 

incomodava bastante os jovens do interior, que não cessaram sua luta pela conquista do 

transporte. Ademais, Rebeca afirma que esses casos fizeram com que houvesse a partir 

de então uma “rusga” entre os estudantes de Águas Lindas e de Alto Novo, que persiste 

até hoje, segundo a jovem.  

 No ano seguinte, em que houve eleições municipais, foi o período em que “as 

coisas começaram a melhorar”, informa Rebeca. Os estudantes “aproveitaram-se” do 

momento político para pressionar o poder público e conseguiram novamente um micro-

ônibus. Com o cenário eleitoral acirrado, típico de pequenas cidades, o público 

universitário e sua bandeira de luta tornou-se visível para a prefeitura. Vereadores e 

candidatos ao paço municipal passaram a defender o transporte para a comunidade de 
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Alto Novo. Dessa maneira, de 2008 até o momento houve uma relativa estabilidade do 

transporte de Alto Novo, mesmo que em algumas ocasiões tenha havido o corte do 

veículo por alguns dias ou semanas – quando, como, por exemplo, os universitários, em 

sua maioria, demonstram apoio político ao candidato de oposição.  

 Em 2012, com o surgimento da Associação dos Universitários de Águas Lindas 

(AUAL), presidido inicialmente por um universitário de Alto Novo, o movimento pelo 

reconhecimento da demanda da comunidade se fortalece e os problemas desses 

universitários em relação ao deslocamento para Sobral amenizam. É importante 

ressaltar o protagonismo juvenil nessas ações, sobretudo a participação das mulheres 

nesse contexto. É dessa época também outra grande conquista para a comunidade: além 

do ônibus fazer a rota para os alunos da noite, também passa a fazer a viagem para 

aqueles que desejam estudar de manhã.  Segundo Rebeca, a prefeitura reluta até hoje 

pelos gastos, mas como é uma pauta politicamente importante, mantém o transporte. 

Chega até mesmo a afirmar que se um candidato ao cargo de prefeito disser que, caso 

eleito, cortará o investimento “não tem nem perigo de ganhar”. Hoje professora, diz 

que atualmente as coisas do transporte estão maravilhosas, comparadas ao seu tempo, 

marcado pelas dificuldades, privações e humilhações. “Hoje só não estuda quem não 

quer”, completa a moça, referindo-se as facilidades em relação aos deslocamentos para 

Sobral, “mas, no meu tempo, tinha que ter muito sangue no olho”, finaliza a professora.  

 O ônibus que Alto Novo possui para fazer o deslocamento até Sobral é oriundo 

do Programa Caminho da Escola, criado em 2007, no segundo mandato do então 

presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O referido programa tem por objetivo 

renovar a frota de veículos destinados a atender os alunos da educação básica, 

realizando o transporte de estudantes das áreas rurais. Importante salientar que o 

público-alvo desse benefício são alunos do ensino fundamental e médio, o que não 

impediu de inúmeras prefeituras do norte cearense de fazerem uso indevido e ilegal 

desses veículos para o deslocamento dos universitários até Sobral. Alto Novo se incluiu 

entre as cidades que utilizaram ilegalmente, desde 2009, no seu caso, o ônibus do 

Programa Caminho da Escola para esse fim. Segundo Bezerra (2013) foi na gestão do 

então governador Cid Ferreira Gomes (PSB), entre 2007 e 2014, que a frota de veículos 

do estado do Ceará aumentou significativamente, resultado da ampliação do Programa 

Caminho da Escola. Era comum que os veículos nessas condições fossem apreendidos 
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pela fiscalização nos trajetos percorridos, causando multas às prefeituras e impedimento 

de prosseguir as viagens, o que não intimidava o uso ilegal dos ônibus. 

A partir de 2010 houve uma forte pressão de estudantes universitários nas 

mesmas condições aqui tratadas em todo o Brasil, sobretudo na Paraíba, onde também 

há um forte movimento pendular para as universidades daquele estado. Bezerra (2013) 

pontua que em 2011, a então senadora Marisa Serrano (PSDB-MS) apresenta um 

projeto de lei que libera os ônibus comprados pelo Programa Caminho da Escola a 

realizarem viagens intermunicipais para atender a demanda de estudantes 

universitários
31

, em turno não utilizado pela educação básica. Em 2013, o art.5º da lei 

12816/2013, assinada pela então presidenta Dilma Roussef (PT) autoriza o uso do 

transporte escolar municipal para uso dos alunos da educação superior, legalizando, 

portanto, uma prática já bastante corriqueira na região norte do Ceará.  

 Dessa forma, observa-se como o cotidiano e luta da juventude de Alto Novo 

pelo acesso a mobilidade se insere num contexto mais amplo, espalhado em muitos 

lugares no Brasil. De 2005, ano da aprovação dos primeiros universitários de Alto Novo 

que começam a viajar para Sobral, até o momento, vários e várias jovens dessa 

comunidade tiveram a oportunidade de realizar o ensino superior, permanecer na 

localidade ou migrar para outra cidade em busca de emprego e conseguir encerrar um 

ciclo de reprodução da vida marcada pela agricultura como única fonte de renda. Tive 

oportunidade de conhecer alguns egressos do ensino superior na comunidade, dentre os 

quais o caso de Rebeca acredito ser ilustrativo. A professora, que mora com os pais, 

exibe com orgulho e felicidade tudo aquilo que conquistou, com muita luta, através do 

seu diploma: como conseguiu melhorar sua casa, comprar móveis e eletrodomésticos 

novos, “ajeitar o meu quarto do jeito que eu sempre quis”, comprar seu transporte 

próprio e seu concurso de professora da rede estadual. São símbolos dos anos de 

sacrifícios e dificuldades que Rebeca mostra como sinal de que tudo valeu a pena, e se 

diz satisfeita com a vida que leva hoje, possibilitada pelo processo de escolarização 

superior.  

                                                           
31

 O projeto apresentado pela senadora limitava o percurso de 200 quilômetros por deslocamento, assim 

Alto Novo seria beneficiado, mas outras cidades, como Tianguá, Viçosa do Ceará, Camocim, Guaraciaba 

do Norte ficariam de fora, por lei. 
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 É pela certeza de que seus tão diferentes e emaranhados sonhos se concretizarão 

que esses jovens lançam-se rumo à Sobral diariamente, enfrentando as dores e também 

os prazeres dos itinerários. “Se não fosse o ônibus não dava”, afirma Lis em uma de 

nossas entrevistas, referindo-se à impossibilidade de frequentar a universidade caso não 

houvesse o veículo cedido pela prefeitura. A fala que intitula essa seção é de Lis, mas 

aplicada também a grande maioria dos estudantes. “Não teria como pagar passagem de 

ônibus todo dia e mesmo assim, pra voltar não daria, nem tem depois que termina as 

aulas. Morar em Sobral seria inviável: primeiro por condições financeiras e, depois 

que meus pais não deixariam”, informa Rosa.  

 Numa das entrevistas com Rosa, no momento em que falávamos do transporte, 

esta jovem traz um importante caso para pensar a questão que ora proponho. Lembra 

que um tio seu havia passado no vestibular da UVA para o curso de Ciências Contábeis, 

no ano de 2007. Como neste período houve muitas turbulências em relação ao 

transporte – narradas aqui sob a ótica de Rebeca – o rapaz desanimou e, diante das 

dificuldades, sucumbiu e largou o curso. Cogitou a hipótese de voltar quando a situação 

do ônibus estabilizou, mas “tudo ficou mais difícil trabalhando de pedreiro, que é um 

trabalho cansativo, com família, filho”, explica Rosa. Percebo que a estudante narra 

com tristeza a história do primo, que “poderia hoje estar formado, ser um contador, 

quem sabe ter um escritório de contabilidade, ter uma vida mais confortável pra si e 

pra família”, conclui. Enfatiza que a culpa não é do indivíduo, mas do difícil contexto 

vivido naquele momento – embora, muitos tenham conseguido permanecer na 

universidade.  

 Açucena, durante uma entrevista, se remeteu ao tempo de escola, em que elas e 

suas colegas faziam planos de estudar em Sobral e poderem ir todas juntas no ônibus 

dos universitários. Naquela época, as jovens achavam “chique e coisa de adulto” fazer 

faculdade e ir todos os dias no transporte, reconhecidamente símbolo de prestígio social 

perante o imaginário da comunidade. Fala que na sua época – e acredita que ainda hoje 

em dia – fazer faculdade pros jovens de Alto Novo é uma espécie de fetiche, buscado 

por muitos, principalmente agora que o transporte está mais fácil. Tal facilidade, no 

entender de Açucena, tem possibilitado cada vez mais que o ensino superior seja uma 

realidade factível para a juventude do lugar. “Sem dúvidas, o transporte que a 

prefeitura garante tem sido um gatilho pro desenvolvimento das pessoas de Alto Novo”, 

assinala Açucena.  
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 Em um dos dias em que estava a esperar a saída do ônibus, avistei uma das 

vizinhas na calçada, sentada e fui até lá conversar, pois sempre chegava com bastante 

antecedência. Ofereceu-me uma cadeira e nos pusemos a “prosear” um pouco, onde ela 

falava sobre a trajetória do filho, “formado sob rodas”, hoje professor de Filosofia numa 

cidade próxima, pontuando como a vida mudou com o diploma do filho. Com o ronco 

do motor do ônibus anunciando que a hora de partida se aproximava, despedi-me e 

numa tentativa de arrematar a história, falou “Esse ônibus aí tem melhorado a vida de 

muita gente. Vai com Deus, meu filho”. Com um abraço, me despedi, com as suas 

bênçãos, rumo a mais um dia de trabalho de campo.  

 

2.3 O que se (re) constrói nos caminhos: subjetividades e processos identitários no 

trânsito rural-urbano 

 

 Entendo, à luz de Octávio Ianni (2000), que os fluxos e itinerários 

experimentados impulsionam a um processo metamorfoseador dos indivíduos, pois a 

mobilidade, mais que um mero deslocamento de corpos (CRESSWELL, 2006) 

representa um movimento de produção de subjetividades, reconstrução identitária de si 

e resignificação dos territórios, a partir das trocas e interações vividas no trânsito rural-

urbano. As experiências empíricas apontaram, inúmeras vezes, a importância de 

compreender como a juventude rural se enxerga e constrói suas visões de mundo a partir 

da inserção no mundo urbano. Por várias vezes ouvi seus dilemas a respeito do que 

estariam se tornando e presenciei situações que denunciavam desconforto das jovens 

num meio rural que, segundo elas, não se encaixava mais plenamente nos seus planos. 

 O que me levou a refletir acerca dessas questões é o que aqui denomino de 

“duplo desencaixe sócio-espacial” vivenciado e narrado com certa angústia por parte da 

juventude rural deste lugar, em especial, pelas interlocutoras do trabalho, que afirmam 

que após o início da experiência universitária passaram – em diferente intensidade – a se 

perceberem e serem percebidas de maneira diferente. Parafraseando Maria José 

Carneiro (1998), estaria essa juventude urbanizada demais para o campo e ruralizada 

demais para a cidade? Trata-se de um impasse entre o “não mais” e o “ainda não”, 

comum para sujeitos migrantes – mesmo que em movimentos pendulares (PORTO, 
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2001). Maria José Carneiro (1998) também identifica esse fenômeno entre a juventude 

rural que investiga, onde estes indivíduos “estão lá e cá”, o que produz uma 

fragmentação identitária. Segue um trecho de entrevista realizada com Lis que explicita 

o que estou a falar: 

Eu acho que a gente muda ao entrar na universidade, é literalmente um 

mundo novo aqui dentro, é tudo muito diferente do que a gente 

conhecia, até porque quem mora lá no Alto Novo quase nunca tem 

oportunidade de conhecer nada novo. Então, isso daqui é encantador 

(...) então, você acaba sendo outro, olhando pro Alto Novo de outro 

jeito, as pessoas de outro jeito, sua mente se alarga (...) aí, tem outra 

coisa: a gente, com o passar dos tempos, a gente vai pegando o jeito 

do povo que a gente conhece, a gente pega mania que antes não tinha, 

pensa duma forma que a gente não pensava antes né, aí o pessoal do 

Alto Novo acaba estranhando a gente, dizendo que a gente tá 

diferente, essas coisas, mas pro povo daqui a gente continua sendo do 

mato (risos).  

 

 Margarida, certa vez, também faz referência a este processo de fluidez e 

descentramento da identidade social. Na ocasião, estávamos no campus Betania, e 

aproveitando do término da aula mais cedo, ela concedeu uma entrevista, enfatizando 

algo que acabara de ocorrer: 

Tá aí, hoje a aula acabou mais cedo, e todo mundo foi sair pra beber, 

num bar que o povo da universidade frequenta, e eu não posso ir por 

que preciso pegar o ônibus no horário. Isso faz com que, querendo ou 

não, a gente seja diferente. Ai você fica de chata, né, por que só você 

nunca vai pras coisas e tal. Então suas amizades aqui são limitadas 

também, e no Alto Novo do mesmo jeito, a gente passa a não se 

identificar mais 100% com as pessoas, até mesmo os nossos amigos 

de lá (...) tem que agir aqui de uma forma, e lá de outra (risos).  

  

 Hannerz (1997) atesta que as fronteiras são os lócus das trocas 

culturais/simbólicas. Assim, a mobilidade experimentada possibilita a interação das 

diferenças entre campo e cidade, que apesar de hibridizar traços miscíveis, certos 

aspectos continuam a demarcar diferenças, como se observa na fala de Margarida, uma 

vez que as diferenças não se diluem no contato com a zona fronteiriça. Outro ponto para 

o qual chamo atenção no trecho acima, na sua última parte, é a multiplicidade e 

fragmentação das identidades dos sujeitos. Quando Margarida fala que “tem que agir 

aqui de uma forma, e lá de outra” é uma constatação de como o processo de migração 

tem diversificado as culturas e pulverizado identidades, que passam a ser 

compreendidas, neste contexto, não mais como ordem ontológica, mas como algo a 
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tornar-se, não de ser (STUART HALL, 2006). Acredito que minhas interlocutoras 

acionam identidades provisórias diante de situações distintas, em que precisam 

manipular a identidade para transitar entre diferentes contextos, ou nos termos de 

Gilberto Velho (2003), entre diferentes províncias de significados.  

 Stuart Hall (2006), ao questionar o tratamento dado às identidades, vistas até 

então sob o prisma da fixidez, manifestando-se de forma aparentemente sem 

incongruências, rompe com o paradigma da identidade como essência e um dado 

permanente. Afirma que “o sujeito do Iluminismo, visto como identidade fixa e estável 

foi descentrado, resultando nas identidades abertas, contraditórias, inacabadas, 

fragmentadas do sujeito pós-moderno” (STAURT HALL, 2006, p. 46). Outrossim, o 

sujeito descentrado, de que fala Hall (2006), caracteriza-se pelo provisório e variável, 

sob o pêndulo que desliza de um lado para o outro. A diferenciação das identidades 

pode se dar diante da necessidade de mostrar-se de uma determinada maneira. Viver nos 

interstícios e ter que conformar seus múltiplos arranjos identitários: é sobre isso que fala 

Hall (2006) ao estabelecer que o sujeito descentrado possui, na pós-modernidade, vários 

centros de identidades (possivelmente inacabados e contraditórios), que podem ser 

articuláveis entre si, estabelecendo pontes de conexão. O quarto capítulo desta 

dissertação ampliará essa discussão. 

 Certa vez na casa da avó de Rosa, onde ocorria a comemoração do aniversário 

de um tio seu, para a qual fui convidado, certos aspectos me chamaram atenção. O 

comportamento de Rosa mostrava-se diferente do que até então conhecia e do que era 

anunciado em suas falas. Acredito que se tratava de uma tentativa de situar-se em meio 

aos demais presentes. Não pude deixar de compartilhar com ela minhas impressões, que 

me confirmou aquilo que pensei. Enfatizo, por exemplo, o termo utilizado pela jovem: 

“atuação teatral” para sentir-se como os da sua família. Pergunto se sempre foi assim, ao 

que Rosa responde que não. Antes se sentia a vontade, utilizando-se dos mesmos 

códigos e condutas, mas a vivência na cidade e na universidade a levou a uma 

modificação “profunda”, conforme me relata. Partindo desse caso, passa-me a interessar 

pelo modo como os fluxos e a troca nas fronteiras impacta a vida dessas jovens. 

 Que sentidos dão às experiências vividas e como elas impactam na sua relação 

com a localidade Alto Novo? A antropóloga Millie Thayer (2001), em investigação com 

um grupo/movimento de mulheres da área rural pernambucana, mostra o processo de 
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inserção do sertão nordestino nas malhas políticas e culturais globais, apontando 

possibilidades e transformações para o cotidiano dessas mulheres, sobretudo no que diz 

respeito às relações de gênero. Acompanhando o olhar de Thayer (2001), o que busco 

aqui é apontar como as jovens rurais se inserem nas trilhas urbanas e quais os 

desdobramentos desse fato, bem como analisar as conexões vividas e possibilitadas 

através do transporte universitário. A esse respeito, a fala de Rosa abaixo se mostra 

esclarecedora: 

Quando eu comecei a vir pra Sobral todos os dias, é como se vivesse 

em dois mundos diferentes, e isso mexe com a sua vida. Como são 

dois ambientes muito diferentes, você fica é (...) como se fosse numa 

corda bamba, em que você precisa se equilibrar entre aquelas duas 

coisas. Se você muda com essa rotina de viajar, estudar fora, alguma 

coisa dentro de você permanece. 

 

 Desejo demarcar, inicialmente, que não há uma absorção completa de um 

suposto sistema cultural urbano por parte das jovens investigadas. Opero, neste sentido, 

com a ideia de que as diferenças, mobilizadas pelos fluxos fronteiriços, produzem 

ressignificações, a partir da reapropriação e reconstrução do 

mundo/discurso/representações urbanas (THAYER, 2001). Os contatos com o mundo 

urbano não produzem resultados padronizados e sincronizados. O que há, a meu ver, é 

uma negociação simbólica, onde o novo se realoca e gera subjetividades que 

conformam múltiplas identidades, sem a perda da referência cultural do lugar de 

origem, encarnado na centralidade que a instituição familiar possui independente dos 

projetos traçados, como mostrarei adiante. Entendo que há permanência e 

transformação, continuidade e descontinuidade. Essa percepção também é 

compartilhada por Antônio Cândido (1998) ao refletir sobre a realidade rural e o contato 

com o espaço citadino enxerga a “coexistência de fatores de persistência/fatores de 

transformação: é a ação de ambos que de fato a caracteriza, emprestando ao seu 

panorama certa alternância de equilíbrio” (CÂNDIDO, 1998, p. 199). 

O feminismo transnacional, do qual Thayer (2001) fala, é produzido através de 

tensões, ruídos e estranhamentos, no qual as mulheres do sertão não são meras 

receptoras de um discurso pronto e passível de assimilação, mas produtoras e 

protagonistas de formas de ver e experimentar o mundo. Rosa, ao falar sobre a 

influência da vida na universidade sobre os jovens de Alto Novo, traz a tona um caso 

importante, que registrei em diário de campo: 
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Hoje, ao conversar com Rosa durante o percurso para Sobral, 

estávamos falando sobre a vida na universidade e como essa 

experiência tem impactado a vida da juventude do seu lugar, a 

estudante fala de uma colega sua, hoje graduada em História, que, a 

seu ver, “tinha tudo pra crescer na vida, mas escolheu ficar em Alto 

Novo” (os termos são fortes e bons para pensar). Relatou que durante 

seu curso era reconhecidamente uma das melhores alunas, que se 

destacou bastante, ganhou vários prêmios, era muito querida pelos 

professores. Esses, durante todo o curso, insistiram para que ela se 

mudasse para Sobral, garantindo uma bolsa de iniciação científica, 

para que a jovem pudesse aproveitar melhor os tempos e espaços da 

universidade. Segundo Rosa, sua colega nunca quis ir morar em 

Sobral, sua decisão era firme em permanecer no interior. Quando ela 

estava concluindo a graduação, seu orientador praticamente obrigou a 

jovem a fazer inscrição no mestrado em História da UFC, até que 

conseguiu, mas no dia da prova ela não foi realizar. Até hoje, seus 

professores lamentam pela decisão da jovem de parar de estudar, pois 

teria um futuro promissor na carreira. É importante ressaltar como a 

representação sobre o rural gira em torno de um destino inferiorizado 

e negado, a partir desta caso. Como a escolha da colega de Rosa é 

concebida (até pela própria Rosa) como negativa, pois para “crescer 

na vida”, ela teria que sair de Alto Novo. Porém, esse discurso não 

atinge a todos, como se observa no caso relatado. A influência das 

representações urbanas é heterogênea, não havendo um 

“desenraizamento” completo do lugar de origem. O que há, em meu 

entendimento, é um aproveitamento daquilo que a cidade oferece: o 

ensino superior e as prerrogativas legais e simbólicas que advém dela, 

mas, no caso em questão, sem uma completa “desterritorialização” de 

Alto Novo, aproveitando também aquilo oferecido pelo campo: a 

tranquilidade de uma vida próxima de seus familiares. (Diário de 

campo, 23/03/2017).  

  

 Acredito que a mobilidade provoca transformações nas referências locais e na 

relação com os espaços vividos, como os dados etnográficos apontam. Não obstante, 

não há um completo desligamento das pessoas em relação aos lugares – o campo e a 

cidade. É o que sinaliza também o resultado da investigação de Rosani Rigamonti 

(2001), tendo como interlocutores o que denomina de “sertanejos contemporâneos”: 

habitantes de São Paulo, oriundos do sertão nordestino, que apesar de residirem numa 

grande metrópole brasileira, continuam com seus vínculos com o lugar de origem, prova 

disso é o constante fluxo de cartas e mercadorias que vão e voltam entre esses lugares e 

a tradicional visita anual para aproveitar a grande festa de São João, típica do lugar onde 

nasceram. Assim, a seu ver, o grupo de migrantes que investiga procuram os benefícios 

do centro urbano, como oportunidades de trabalho escassas no sertão nordestino, mas 

mantendo o acesso e as referências culturais do campo. Segundo Rigamonti, “para esta 

população não há o abandono de suas raízes, nem de seus referenciais, mas sim uma 

complementação, um intercâmbio entre dois universos (...) conseguiu combinar o que 
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há de mais importante nos dois polos” (RIGAMONTI, 2001, p. 162). Posição parecida é 

a evidenciada por Maria José Carneiro ao entender que a juventude rural oscila entre o 

melhor dos dois mundos, na tentativa de combinar a tradição – representada pela família 

e uma segurança afetivo-emocional – com a modernidade, na busca pela efetivação de 

um projeto profissional, muitas vezes marcado pelo individualismo (CARNEIRO, 

1998). O que passa a me interessar assim é, portanto, aquilo que permanece e o que se 

transforma no itinerário de trocas entre campo e cidade. 

 Cristina Rigamonti (2001), ao colocar-se na estrada e conhecer os fluxos 

vivenciados pelos sertanejos contemporâneos, observa como as trocas constituem-se em 

marcas indeléveis dos itinerários campo-cidade. Conforme a autora: 

Nem o sertão e nem a metrópole estão livres de serem contagiados 

pelos reflexos que advêm tanto de um meio como de outro. O campo e 

a cidade hoje vivem uma troca e um intercâmbio, ambos sofreram 

várias transformações segundo um processo de urbanização e 

industrialização que se deu no país. Mas, hoje esses polos não vivem 

somente a dicotomia como se fossem dois pontos extremos de um 

processo, antes se comunicam e buscam a reintegração das 

manifestações de um polo no outro, e há uma troca que se torna 

visível mediante esta leitura (RIGAMONTI, 2001, p. 243). 

  

 Tal equilíbrio entre o que persiste e o que se transforma é elucidado por 

Margarida em uma entrevista. Ao ser indagada sobre o que mais gosta em Alto Novo e 

em Sobral, sobretudo na universidade, a jovem explica: 

Tanto em Alto Novo como em Sobral existem coisas que eu gosto e 

que eu não gosto (...) eu acho que a gente precisa aprender a filtrar as 

coisas, pegar e viver o que é bom nos lugares e nos momentos. Por 

exemplo, uma vez os meninos lá da sala me ofereceram um negócio lá 

pra fumar, eles disseram que não, mas eu acho que era maconha. Eu 

recusei, lógico, isso não é coisa pra mim, pra gente direita, né (...) eu 

sei que aqui em Sobral tem muita coisa boa, oportunidade de 

crescimento, mas também tem seu lado ruim, que se um jovem saído 

do sertão não souber e não tiver cabeça, acaba se perdendo. Então, eu 

procuro aproveitar o que é bom no meu entendimento, as coisas boas, 

que vão me fazer crescer. Eu gosto muito lá de Alto Novo (...) das 

pessoas, da vida que a gente tem lá, sossegada, tem paz, mas, por 

outro lado, eu sei que ficar lá não vai me botar pra frente, pelo menos 

eu vejo e acho assim (...) então, quando as pessoas se formam, elas 

voltam diferentes, elas não são mais as mesmas que começaram a 

faculdade, mas tem coisa que não pode deixar pra trás, como os 

ensinamentos que a gente teve. Independente de qualquer coisa, eu 

vou levar a maneira como eu fui criada sempre, pelo menos aquilo que 

eu acho mais importante, o caráter que a gente aprende em casa. O 

resto vai se transformando no caminho da vida, mas tem coisa que não 

pode mudar. 
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 Marshall Sahlins (1988, 1997) advoga contra a idéia de que a partir da expansão 

do sistema capitalista numa escala global, os povos periféricos e colonizados são 

transformados em objetos passivos, que sucumbem diante da assimilação com contato 

europeu. Sahlins (1988) defende a posição de que não há uma automática substituição 

de um “sistema cultural” por outro. Constrói essa tese a partir da análise das sociedades 

chinesa, havaiana e kwakiult, ao constatar que o sistema de trocas a qual está sujeito 

essas sociedades não causa uma destruição de seu sistema cultural, o que há é uma 

diferente apropriação e produção de novos signos identitários a partir dos vínculos 

mantidos. Em alguns casos, como dos chineses, ao invés de haver uma destruição do 

sistema cultural, há uma renovação e fortalecimento. Importa compreender que o que se 

troca nas zonas fronteiriças não anula a história vivida anteriormente pelos povos. O 

autor reclama uma visão não-monolítica para entendermos as novas configurações 

culturais que tomam lugar no mundo com maiores fluxos territoriais e simbólicos.  

 Para demonstrar sua tese, Sahlins traz algumas situações etnográficas, dentre 

elas uma experiência etnográfica que trata-se do estudo de Terence Turner com os 

kayapó, numa situação de transição entre o indígena e o moderno. Turner pretende 

afirmar que a cultura indígena ganha continuidade pelos modos específicos pelos quais 

se transformam. O autor afirma que manter os índios reféns da história própria é uma 

tentativa ingênua, portanto, a produção de novos arranjos culturais entre os kayapó não 

os fazem perder a pecha de indígenas. Pretende estabelecer certa autonomia dos 

indígenas ao integrarem-se ao sistema do mundo moderno, com um consentimento ativo 

ou mesmo desejo próprio, articulando uma nova identidade a partir dos laços 

estabelecidos. 

 É a partir de Sahlins (1997) que busco compreender as trajetórias da juventude 

rural feminina em meu contexto. Se o contato com o mundo urbano possibilita a 

aquisição de um novo sistema cultural – não totalmente inédito, pois as tecnologias 

informacionais nesse caso possuem fundamental importância para “pulverizar” os 

signos urbanos – algo do rural se mantém como importante âncora e gerador de práticas. 

Baseado nas minhas observações e entrevistas, proponho uma classificação que não 

pretende ser capaz de dar conta dessa multifacetada realidade, mas que podemos utilizar 

para melhor compreender. 
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 Existe por parte das jovens uma importante divisão do sistema de pensamento 

do mundo rural onde estão inseridas. Em uma dimensão está o que denomino aqui de 

valores éticos e morais necessários para a socialização dessas jovens, onde se ressalta 

uma ética do trabalho e da religião, a partir dos quais deve se alicerçar a vida de 

qualquer indivíduo, segundo as jovens. Tais valores e ensinamentos transmitidos pela 

família são valorizados e legitimados como “necessários” e, como pontua certa vez 

Margarida “serão levados pro resto da minha vida (...) ensinamento que aprendi em 

casa e na igreja ninguém muda”. Por outro lado, nem tudo aquilo que é transmitido 

pela família é justificado pelas interlocutoras. Se há os valores necessários que todo 

sujeito deveria possuir, também há os excessos e “bobagens, coisas de gente ignorante, 

que parou no tempo”, conforme assinala Lis. Esses excessos do processo de 

socialização, que visam conformar um determinado código moral nas jovens mulheres é 

percebido como abusivo e suas falas apontam para a superação disso, embora, ainda 

assim, alguns aspectos dessa “moralidade excessiva” permaneça. Caso emblemático é 

Lis, certa ocasião, que mesmo sendo a que mais demoniza a ordem moral do campo, 

condenou numa conversa comigo uma colega de sala que havia engravidado sem ter 

sequer namorado. A figura da mãe-solteira ainda permanece, para Lis, como sendo uma 

conduta inaceitável. Certas disposições interiorizadas num território físico e simbólico – 

o auto-disciplinamento de que nos fala Elias, por exemplo –  permanecerão com essas 

jovens durante toda a vida, mesmo com o contato com uma pretensa cultura urbana.  

 Cláudia Fonseca (2000) critica uma tendência desterritorializada, em voga na 

antropologia, que prega a perca da importância de territórios fixos e as relações por eles 

engendradas. A autora afirma que mesmo em tempos de acelerados fluxos e aumento da 

mobilidade, referências como parentesco e redes de vizinhança constituem-se em 

importantes chaves de acesso. Critico, assim, a tendência de pensar em termos de 

desterritorialização o movimento por dois ou mais diferentes territórios. Acompanhando 

autores como Milton Santos (2008) e Rogério Haesbaert (2011), penso que operar com 

este conceito implica pensar de maneira homogênea e estanque, posto que o mover-se 

por outros territórios não sinaliza para uma perda de referências anteriores. Nesse 

sentido, Haesbaert (2011), por exemplo, trabalha com a noção de multiterritorialidade. 

32
. O que fica e o que muda na vida dessas jovens com a mobilidade? 

                                                           
32

 Ver HAESBAERT, 2011 
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Em conversa com Rosa, no campus Junco, onde estuda, a jovem afirma que o 

que aprende na universidade não necessariamente colide com os valores do campo, com 

os quais fora criada. Ela afirma que a universidade produz novas pessoas, em amplo 

sentido, no entanto não é possível despir-se e descartar o que se era antes. As novas 

vivências acrescentam, não anulam o aprendizado e a socialização pregressa. É bem 

verdade também que isso ocorre de maneira diferente com cada trajetória: Lis, por 

exemplo, dentre as interlocutoras escolhidas, é a que mais mostra o desejo de afastar-se 

da vida que leva, embora admita que muitos aspectos da ordem moral camponesa onde 

está imersa devem ser levados adiante, outros não, são “exageros de que eu quero me 

livrar, Deus me livre viver a vida toda desse jeito”.  

 Percebe-se também, em alguns momentos, que apesar do desejo de sair 

definitivamente do lugar (presente em Lis, por exemplo) há um anseio de colaborar de 

alguma forma com Alto Novo, o que é comum com os jovens desse lugar
33

. Por 

questões profissionais e – algumas – por uma dimensão simbólica as interlocutoras 

dessa pesquisa desejam se inserir em outros locais com mais oportunidades, mas em 

suas falas aparece sempre vivo o desejo de melhorar a vida de suas famílias e puder 

colaborar para o desenvolvimento local. Para dar mais uma vez o exemplo de Lis, em 

uma fala emocionante, diz que sonha com o dia que jovens como ela e suas amigas de 

Alto Novo tenham a mesma liberdade e possam viver como as suas amigas da 

faculdade. Rosa, ao falar das questões políticas do local, afirma que gostaria muito de 

ver uma mudança na maneira das pessoas entenderem a política, só tendo percebido a 

forma pequena e egoísta do modus operandi do fazer política em Alto Novo quando 

teve contato com as teorias políticas no curso de Ciências Sociais.  

 Nesse contexto, Millie Thayer (2001) vai contra a idéia formulada por grande 

parte dos teóricos da globalização, que afirmam que essa colabora com a dominação e 

colonização dos povos periféricos. A autora promove a tese de que a globalização pode 

ser produtiva, pensando como os fluxos migratórios e as trocas podem ser libertadoras. 

Nas palavras de Thayer (2001): 

Meu argumento é que, apesar de a globalização do capital ter 

aumentado a miséria e a dominação, a globalização política e cultural 

oferece ferramentas para transformação, além de riscos de uma 

                                                           
33

 Os universitários de Alto Novo possuem alguns projetos em vias de realização para melhorar a 

comunidade onde nasceram. Um exemplo disso são as campanhas constantes para se montar um acervo 

para criação de uma biblioteca e uma espécie de pequeno museu para contar a história do lugar. 
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crescente imposição vinda do hemisfério Norte. O saudável localismo 

de outrora, ternamente lembrado por Castells e por Bauman, foi na 

verdade uma prisão para muitas sertanejas de famílias patriarcais, 

enquanto as conexões transnacionais oferecem apoio para esforços 

locais na direção da mudança (THAYER, 2001, p. 105).  

 

 

  

Observa-se nos casos relatados logo acima como o que é trocado nas zonas 

fronteiriças pode produzir configurações que levem ao desejo de transformação e 

liberdade. É o caso de Lis e Rosa que, após a experiência urbana/universitária, 

gostariam de dar uma contribuição aos desafios políticos e culturais do local, pois 

passaram a ter contato com um universo que possibilitou às jovens repensarem o modus 

operandi de Alto Novo.“Quando a gente não conhece um outro jeito de ver as coisas, a 

gente aceita o que é imposto e da forma como é colocada, mas a partir do momento que 

se tem contato com outras formas de ver e viver, ai a gente se confronta, né?, diz Rosa, 

ao falar sobre como o curso de Ciências Sociais a ajudou a enxergar o mundo de 

maneiras diferentes das suas concepções quando era apenas uma jovem do sertão. 

 Certo dia quando estava na casa de Rosa observei uma situação, a meu ver, 

constrangedora para a jovem. Sentados no alpendre de sua casa, Rosa me fazia 

perguntas sobre minha vida à época da graduação, no que se mostrava atenciosa e 

interessada no assunto, quando sua mãe pede que esta interrompa a conversa um pouco 

para ir cuidar dos poucos animais criados no quintal de casa. Tratava-se de limpar o 

“terreiro” e colocar água e comida para alguns porcos e galinhas, tarefa que sempre 

coube a ela e sua irmã mais nova. A reação de Rosa nesse momento me chamou 

atenção, pediu que a mãe solicitasse à sua irmã que fizesse o que lhe ordenara, pois 

estava ocupada. Em seguida, ainda pergunta para a mãe se aquilo era postura diante de 

uma pessoa de fora, mostrando preocupação com o que eu iria pensar daquela situação. 

Posteriormente, quando estávamos a sós novamente, ela fala que se sentiu 

envergonhada diante do que aconteceu, pois não gosta mais das tarefas como aquela que 

a mãe lhe incumbiu. Diz que quando era criança gostava muito das coisas da roça, e 

principalmente cuidar dos animais, mas que hoje vê que isso não é pra ela, 

estabelecendo que os pais precisam entender que quem estuda e quer melhorar de vida 

precisa se afastar daquilo que entende como tarefas não qualificadas, como tratar de 

porcos e galinhas, o que causa embaraços e dilemas no grupo familiar, que tende a não 

aceitar os novos valores e representações adquiridas pela filha.  
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 A proliferação de identidades múltiplas, muitas vezes contraditórias, é observada 

na juventude de Alto Novo que passa a viver entre dois universos: a comunidade e a 

universidade. Enquanto no lugar de origem, existe um comportamento pré-determinado 

e um código moral que deve ser irrestritamente obedecido – o que não quer dizer que o 

seja – na universidade, devem ser acionados outros códigos, símbolos, valores e 

condutas. Essas jovens híbridas e multiterritorializadas são levadas a se encaixarem em 

determinados modos de ser, agir e pensar em cada território/universo de significado por 

onde transitam, o que pode levá-las a uma “crise de identidade”, expressão certa vez 

utilizada por Lis numa conversa no campus Junco. Na ocasião, houve uma palestra 

sobre diversidade sexual e uma das pessoas a falarem foi uma jovem transexual, 

narrando sua trajetória de transição de gênero. Estávamos, Lis e eu, sentados lado a lado 

e ao fim, a jovem me diz: “Tá vendo isso? Eu tenho quase a mesma sensação”. Lis 

explica depois, durante o trajeto do campus Junco até o campus Betania, onde vão 

poucos estudantes no ônibus, que sente algo similar àquilo que acabara de ouvir, no 

sentido de não saber quem é, de negação, de confusão (algo que a garota transexual 

relatou do começo de sua vida adolescente quando vivia o dilema de não saber o que 

ocorria consigo própria). Naquela ocasião, percebi como Lis ficou pensativa, tentando 

articular o discurso que ouviu com sua própria vida “entre mundos”. 

 Em um mundo marcado pelo movimento, fluidez e não-fixidez não há como 

falar na constituição do indivíduo ou de grupos de forma monolítica e homogênea. 

Observa-se nos fluxos e itinerários, no cruzamento de fronteiras, que essas jovens 

repensam suas vidas e modos de ser, agir e pensar – não sem tensões e contradições – 

assumindo múltiplos olhares sobre si e sobre os territórios por onde transitam. 

Necessitam assumir diferentes formas de ser e se comportar diante de contextos e 

situações diversas, proliferando arranjos e configurações sui generis que se (re) 

produzem e resignificam entre o sertão e a cidade e que impactam decisivamente na 

construção dos seus projetos. 
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CAPÍTULO 3 

“TRÂNSFUGAS DO SERTÃO”: A TRAVESSIA PARA CAMINHOS POUCO 

PROVÁVEIS 

 

 

 Em algumas ocasiões onde falou de sua biografia, o sociólogo francês Pierre 

Bourdieu (1930-2002) autodenominou-se como “trânsfuga”, na tentativa de localizar-se 

como alguém que “fugiu” de um destino social provável. O autor utilizou-se de sua 

própria história para pautar boa parte de sua teoria sociológica, sobretudo suas pesquisas 

no campo da educação, que despontaram nos anos 1960 como importante instrumento 

analítico desse fenômeno. De origem campesina, Bourdieu, por algumas vezes, afirmou 

suas dificuldades de adaptação, quando jovem, no sistema de ensino francês, 

notadamente sua entrada no Liceu, importante e prestigiada instituição escolar no seu 

país, destinada para as elites francesas. Graduado em Filosofia, a “escolha” pela 

Sociologia, segundo o autor, fora impulsionada pela sua origem social, pois na época, a 

“ciência rainha” era prerrogativa das classes abastadas, não encontrando espaço (e 

sentido) nas discussões que balizavam as reflexões filosóficas no período. Bourdieu, 

portanto, encontra na sua biografia um importante ponto de partida para sua sociologia 

da educação, também denominada sociologia da reprodução: a origem social como 

importante condicionante das trajetórias escolares. Sendo assim, no seu entender, sua 

história constitui-se como exceção de um caminho provável: o da baixa escolarização e, 

consequentemente, de tornar-se mão de obra desqualificada.  

As interlocutoras dessa pesquisa compartilham com Bourdieu a condição de 

trânsfuga, por terem rompido com um destino provável, em suas próprias concepções: a 

universidade configura-se como a grande vitória de suas vidas, para muitas, inatingível 
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– ou mesmo uma possibilidade inexistente até pouco tempo. É a travessia para um 

mundo novo, cheio de descobertas e desventuras.  

Amparado no arcabouço teórico bourdieusiano (mas, ampliando-o e 

considerando outras perspectivas) penso as jovens aqui investigadas como fenômeno 

estatisticamente improváveis (VIANA, 2000; 2009), trajetórias atípicas, desviantes da 

trajetória coletiva média (BOURDIEU, 1998), tendo em vista, dentre outros fatores, sua 

origem social e a precariedade da educação pública brasileira – de onde são oriundas – 

(CAMPOS & GOLDSTEIN, 1981; PATTO, 1990; CRUZ, 1997; SAWAYA, 1999). A 

longevidade escolar (entendida aqui como a chegada ao ensino superior) não é um 

caminho natural para as classes populares, como o é para as elites e classe média 

(BOURDIEU, 1998), assim justifico o título deste capítulo. Bourdieu (1998) nos anos 

1960 já postulava que “um jovem da camada superior tem oitenta vezes mais chances de 

entrar na universidade que o filho de um assalariado agrícola e quarenta vezes mais que 

um filho de operário” (BOURDIEU, 1998, p. 41). Em “Os Herdeiros”, o mesmo autor 

analisa o acesso à universidade na França entre 1961 e 1962, observando forte relação 

entre ocupação profissional dos pais e “sucesso” no ingresso universitário: dessa forma, 

os quadros superiores possuem 58,5% de chances de inserção no ensino superior, 

enquanto as possibilidades de filhos de assalariados são de apenas 0,7% (BOURDIEU, 

2014). O discurso e vivência das jovens rurais de Alto Novo corroboram essa tese, 

embora considere que há neste espaço uma inclinação significativa das juventudes no 

sentido do prolongamento da trajetória escolar, apesar da origem social e do 

consequente baixo quantum de capital cultural acumulado por suas famílias – o que será 

comprovado adiante com os dados etnográficos.  

Dessa forma, este capítulo, que tratará das experiências e o cotidiano na 

universidade das jovens de Alto Novo, inicialmente precisa refletir sobre suas trajetórias 

escolares até a chegada ao ensino superior, situando-se numa tendência dos estudos – 

que surgem nos anos 1960 – que buscam compreender a longevidade escolar em meios 

populares. Essa tradição, hoje consolidada, inicia-se sob a ótica bourdieusiana e a partir 

daí ganhando novos desdobramentos, como a releitura de Lahire (1997) ou sob prismas 

epistemológicos divergentes, com Dubet (1998), por exemplo. Assim, no decorrer do 

capítulo busco problematizar, através da escuta atenta de suas biografias, o caminho 

percorrido até a universidade, compreendendo as disposições (LAHIRE, 1997) que 

podem explicar a chegada à universidade.  
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Ao lado da preocupação em compreender os fatores que tornaram possível a 

longevidade escolar das interlocutoras, este capítulo busca trazer à luz aquilo que 

motiva e impulsiona as jovens rurais em questão a entrar na universidade, discutindo a 

centralidade das redes de apoio que possibilitaram tal feito, bem como os diferentes 

sentidos e significados dados à educação e a esta instituição escolar, para no capítulo 

seguinte, analisar como se descortinam mais especificamente seus projetos de vida.  

   

 

 

 

3.1 A motivação para uma longevidade escolar: Por que e o que é a Universidade?  

 

 O início do semestre letivo, nos primeiros dias de fevereiro e agosto, é sempre 

marcado por caras novas na parada do transporte. Nesse semestre, onde iniciei o 

trabalho de campo, segundo os jovens, tinham sido aprovados nos vestibulares das IES 

sobralenses uma considerável quantidade de novos alunos. Pude notar isso pela 

superlotação no ônibus, em especial, no dia que relatarei a partir de agora. Estávamos na 

segunda semana de aula, salvo engano. 

 Chego à parada às 16h50min, sob chuva, amparado com um guarda chuva, 

contando com a ajuda das marquises das casas próximas. Muitos dos estudantes 

pediram abrigo nas residências ao arredor, ficando com o rosto de fora, olhando quando 

o motorista abriria a porta para que pudessem entrar. Talvez por conta da chuva, o 

motorista neste dia chegou um pouco atrasado e passavam das 17 horas quando a porta 

foi aberta e todos entraram para iniciar a jornada de viagem rumo à Sobral. Nessa 

ocasião, a lotação máxima do ônibus estava claramente excedida, muitos estudantes iam 

em pé. Fui também nesta condição e fiquei próximo a Margarida, que tinha me sido 

apresentada dias antes. Simpática, ofereceu-se para segurar minha mochila e como sua 

amiga, que sempre viaja a seu lado, havia faltado, aproveitei para tentar uma 

aproximação, ensaiando um diálogo um tanto travado, quando somos todos 

surpreendidos por um barulho no ônibus e um cheiro de fumaça. O transporte para às 

margens da estrada. Havíamos passado de Águas Lindas, próximo a zona rural de 

Sobral. Era por volta de 17h45min. 

 Ainda chovia um pouco e todos saímos do ônibus. O motorista junto com alguns 

rapazes parecia verificar o que estava acontecendo, quando tivemos a notícia de que não 
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seria possível chegarmos até Sobral por motivo de falha no motor. Alguns estudantes 

estavam apreensivos por terem seminário ou trabalho para fazer naquele dia (o que me 

surpreendeu por ser início de semestre), afirmando a incompreensão dos professores 

quando desses episódios, que ao que me pareceu, não são tão incomuns. Acredito que os 

imprevistos e as tragédias (como alguns viam aquela situação) são sobremaneira 

frutíferos para a ação do etnógrafo sensível a viver e perceber o que se passa ao redor. O 

“prego” do ônibus foi um desses momentos em que o fenômeno investigado pode 

“falar” ao pesquisador. 

 No meio do burburinho, me aproximei de Margarida, que como os demais, 

lamentavam-se do ocorrido. Com uma expressão mista de tristeza e aborrecimento, a 

jovem disse, logo que me aproximei: “Tá vendo, Ricardo? Tá vendo o que a gente 

passa?”. Confesso que neste momento fiquei por um tempo sem saber o que responder. 

Na verdade, minha tentativa era de fugir do assunto e da atmosfera da situação – ao 

contrário do que se pode esperar de um etnógrafo – por um motivo: sentia que não só 

Margarida, como outros, sentiam-se intimamente envergonhados – embora uns 

tentassem fazer uma piada ou outra com o episódio. As falas naquele momento eram do 

tipo “Oh meu Deus, como pobre sofre”, “Tanto sofrimento pra poder fazer uma 

faculdade”, “É muita humilhação que a gente passa nessa vida”. Ao tentar conversar 

sobre alguma amenidade, Margarida voltava sempre para o que estava sendo vivido. 

Percebi que a jovem estava todo momento tentando afirmar a dificuldade pela qual ela e 

os outros jovens atravessam para permanecer na universidade. O “tá vendo, Ricardo?” 

soava como um sinal de alerta para o pesquisador, como se esta quisesse falar “olha 

aqui o que a gente passa pra se manter estudando!”. Isso seria o custo pessoal (ZAGO, 

2006) que a universidade acarreta para esses estudantes-viajantes.  A vida sofrida, a que 

Margarida fazia alusão, que representava a permanência na universidade fora durante 

muito tempo desejada e arquitetada. 

 Enquanto outro ônibus se encaminhava para nos buscar de volta para Alto Novo, 

a conversa com Margarida continuava. A estudante falava de como desejava ingressar 

na UVA e “crescer na vida”, realizar seus sonhos, mesmo sabedora das dificuldades que 

viriam sendo universitária sob rodas. Relata que mesmo com todo sofrimento 

enfrentado – apontando que aquela situação do prego é apenas um deles – não vai 

desistir dos seus projetos. A condição econômica da família é sempre colocada como 

mola propulsora para a não desistência em meio a este difícil deserto, onde a 

universidade parece representar um oásis. O esforço para entrar na UVA é outro aspecto 

136 
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ressaltado no diálogo, no qual o esforço individual e familiar para que o ensino superior 

fosse possível não poderia ser em vão. Sua autodeterminação e os esforços da família 

para a concretização da aprovação no vestibular para um curso considerado altamente 

seletivo foram pautas extensas do diálogo. Ser estudante de Ciências Contábeis da UVA 

implicava uma série de esforços (esse termo foi repetido à exaustão, por isso também o 

faço aqui) durante sua trajetória. Entender as circunstâncias das configurações que 

tornaram tal façanha possível passou a motivar meus passos. Apreender as motivações 

para o ingresso na universidade, bem como os fatores que explicam essa inserção no 

curso superior passaram a ser questões que me mobilizariam em campo após essa 

conversa com Margarida.  

 

3.1.1 Redes de apoio para o ingresso no ensino superior 

 

 Ao falar da aprovação no exame vestibular e a entrada na universidade, que 

retratam com orgulho e emoção, um aspecto em comum se repete nas falas não só das 

interlocutoras da pesquisa, mas está presente também para muitos dos jovens de Alto 

Novo com os quais tive contato: a mobilização pessoal e a dedicação individual que 

tornou possível a realização de um plano de vida. Seguem trechos de entrevista que 

demonstram como os esforços são acionados para justificar suas presenças na 

instituição universitária: 

Olha, eu não sei se pra todo mundo é assim, mas pra mim, 

particularmente, foi muito esforço e dedicação nos estudos, por que o 

ensino de escola pública não é lá essas coisas, então se você não correr 

atrás, você fica para trás [...] Tem muito suor meu, muito estudo 

mesmo pra conseguir meu lugar na UVA, por isso que eu não desisto, 

foi difícil demais pra eu conseguir. Em segundo lugar minha família, 

divido com eles essa vitória (Margarida). 

  

Disciplina, dedicação e muita fé em Deus. Se não for pelos nossos 

esforços e a força de Deus e, claro, da nossa família também, a gente 

não conseguia. Mas, eu tive que aquietar a bunda na cadeira e estudar 

muito quando terminei o ensino médio por que não tinha muita 

esperança de passar não, se confiando no ensino que eu tive aqui 

(Rosa). 

 

 Considero as falas acima muito significativas do contexto que pretendo mostrar. 

O primeiro fator que busco problematizar é uma autodeterminação e dedicação pessoal 

que as interlocutoras buscam transmitir ao pesquisador. Á luz de Bourdieu (1998), 

considero que não podemos tomar os esforços individuais como único fator explicativo 

para a entrada na universidade, pois assim estaríamos caindo na armadilha do “dom 

 



150 
 

natural”, denunciada por este autor, que propaga a idéia de que a instituição escolar 

oferece as mesmas oportunidades para todos, estando assim em condição de igualdade. 

O “sucesso escolar” seria consequência, destarte, dos esforços de cada um. Dessa 

maneira, optei ampliar os horizontes de visão, considerando a dedicação individual 

como apenas um dos aspectos que podem explicar a longevidade escolar. A fala de 

Rosa, no trecho acima, deu uma importante pista nesse sentido: a família. A partir daí, 

busquei identificar os principais agentes mobilizadores que tornaram possível o ingresso 

na universidade, identificando uma ampla rede de apoio, por isso afirmo haver, em boa 

parte das trajetórias das jovens, um empreendimento coletivo.  

 O circulo familiar é o mobilizador mais claro e reconhecido por essas jovens. 

Diferente do que postulava Bourdieu (1998), a família, nesse contexto etnográfico, faz-

se importante não por “transmitir” seu capital cultural às filhas, haja vista que essa 

espécie de capital é inexistente ou muito baixo entre o núcleo familiar. Lahire (1997), 

por exemplo, acredita que não há uma “transmissão” como por osmose do capital 

cultural familiar aos filhos. Segundo este autor, é importante considerar sob que 

circunstâncias se dá a socialização da criança no ambiente escolar e que tipo de 

sentimentos em relação à educação e ao saber a família possui. Lahire (1997) afirma 

que a configuração familiar, tomada em sentido mais amplo (como os fatores psíquicos, 

por exemplo), possui uma maior potência explicativa da trajetória escolar. Outro autor 

que refuta o posicionamento de Bourdieu é Daniel Thin (2006), que afirma não ser 

possível resumir a diversidade e a complexidade de uma trajetória escolar pelo que 

Bourdieu chama de capital cultural, apesar de reconhecer a importância desse conceito 

para localizar os sujeitos sociais, bem como para classificar e compreender suas 

práticas. Thiago Panica Pontes (2015) corrobora com esse ponto de vista ao falar de 

“multideterminação existencial”, ao tratar em tese de doutorado sobre o acesso de 

camadas populares no ensino superior. Este autor explica que não é possível falar em 

causa única para explicar esse fenômeno, tendo recorrido a inúmeros fios que puderam 

descortinar a realidade investigada, pois há múltiplas forças sociais que atuam sob as 

trajetórias dos jovens estudados.  

 Também refutando Bourdieu, Nadir Zago (2000; 2006) afirma que mais que a 

transmissão do capital cultural, outros fatores ajudam a compreender trajetórias 

escolares de sucesso: 

A mobilização familiar voltada para as atividades escolares dos 

alunos, as práticas de socialização e a transmissão de valores, o apoio 

sistemático de um professor, a demanda escolar relacionada à 
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atividade profissional, o tipo de trajetória social e escolar, entre outras 

situações podem tornar-se fatores escolarmente rentáveis na definição 

de percursos singulares com características distintas dos colegas de 

mesma idade e origem social (ZAGO, 2000, p. 35).  

 

 A autora denomina de mobilização familiar as atitudes e práticas da família que 

tem por objetivo produzir um bom rendimento escolar dos filhos, mesmo com a 

ausência ou baixo quantum de capital cultural e de instrumentalização para operar e 

para entender a lógica do campo educacional. Débora Piotto (2005) ao investigar casos 

de “exceção” de sucesso escolar afirma que nas famílias investigadas, despossuídas de 

capital cultural, havia uma atmosfera simbólica de importância do mundo escolar, onde, 

desde cedo, os pais instigaram direta ou indiretamente uma boa relação dos filhos com o 

saber. É o que Lahire (1997) chama de “formas familiares de investimento pedagógico”.  

 Com exceção de Lis, que é aquela dentre as interlocutoras que menos aciona a 

família como rede de apoio para o ingresso na universidade, as demais jovens sempre 

enfatizam a centralidade de pais, irmãos (mais velhos) e outros parentes, como tios, 

como é o caso de Açucena. Em uma das entrevistas gravadas com Margarida em sua 

casa, ao falarmos sobre o seu percurso formativo na educação básica e como se deu a 

aprovação no vestibular da UVA, após duas tentativas frustradas, a jovem fala dos 

dilemas e dificuldades, atribuindo à família um amparo sem o qual seria impossível essa 

“vitória”, para utilizar seus termos. A irmã também é utilizada no discurso como 

exemplo e apoio, mostrando que assim como postulado por Écio Portes (2001), os filhos 

mais velhos geralmente são “desbravadores de oportunidades escolares” entre os meios 

populares. Segue trecho significativo para a análise: 

Nossa (choro) [...] meus pais foram sempre muito bons comigo nessa 

questão [...] Eles sempre me incentivaram muito pra estudar. Acho 

que a palavra é essa mesmo: incentivo. O que eu carrego dos meus 

pais de bom é exatamente isso, essa força que eles me deram, dizendo 

que só pelo estudo eu seria alguém na vida. Nunca pouparam esforços 

pra eu me dedicar. Quando eu terminei o ensino médio e não passei no 

vestibular, eu pensei: agora vai ser mais difícil por que meus pais vão 

querer que eu trabalhe e vou ter que me dedicar aos estudos e ao 

trabalho, vai ser mais difícil. Mas, não aconteceu, eles me deram força 

e eu fiquei ralando, estudei, estudei que nem uma condenada, dia e 

noite e se hoje eu alcancei meu desejo eles têm parte nisso [...] eles 

não tem estudo, acho que nem terminaram o fundamental, mas sempre 

fizeram de tudo pra dar estudo pros filhos [...] e outra, que também eu 

tenho o exemplo da minha irmã em casa e isso me ajudou bastante, 

tanto pra imitar o caminho dela, como ela foi uma ajuda pra mim 

também, né, pra estudar, é um apoio, é bom saber que a gente não está 

só. 
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 A entrevista com Açucena, ao ser abordado este mesmo assunto, nos remete para 

pontos bem similares. A professora fala como seus pais e irmãs foram importantes 

encorajadores do “sonho” de ser universitária e estudar para ter uma profissão. A jovem 

relata dos esforços e sacrifícios financeiros que a família passou para sempre dar tudo o 

necessário para que ela continuasse estudando e que isso prosseguiu já na universidade, 

pois mesmo o ensino superior público demanda significativa quantia financeira, no caso 

com fotocópias e lanches na noite, o que comprova a tese de Pacheco & Ristoff (2004) 

que até mesmo a educação superior gratuita ainda é uma realidade distante e inacessível 

para 25% da juventude brasileira.  

Assim como Margarida, Açucena não fora aprovada na primeira tentativa no 

vestibular e continuou estudando, contando com o suporte financeiro da família, que 

proporcionou que se dedicasse apenas a estudar, o que não é comum entre jovens de 

classes populares, como atesta Piotto (2005) e Portes (2001). Nas duas primeiras vezes, 

prestou prova para o curso de Letras-Português, não logrando êxito, sua terceira 

tentativa, desta vez para Pedagogia é exitosa. O desânimo, observado por jovens pobres 

ao serem reprovados no exame vestibular (PORTES, 2001), só pode ser vencido com o 

incentivo e as palavras de coragem da família.  

 Ademais, a interlocutora, durante a entrevista, relata sua infância e como se deu 

o que chama de “gosto pelos estudos”, afirmando que desde cedo despontou um apreço 

por estudar e conhecer aquilo que os livros, a escola e seus professores poderiam 

oferecer. Considera-se uma apaixonada por livros desde que se entende por gente e 

atribui isso à mãe, que mesmo sem saber sequer ler e escrever, trazia para Açucena, 

ainda criança, jornais e revistas velhas que pedia nos comércios quando ia em Águas 

Lindas, já com o objetivo de facilitar a alfabetização da filha. Outra ação relembrada, 

nessa direção, é o fato de a mãe ter pedido para uma vizinha, na época, que ensinasse a 

filha a ler, antes mesmo de entrar na escola. Nesse momento durante essa conversa, a 

mãe de Açucena aparece para nos oferecer um suco e ouve a filha falar desse assunto. A 

genitora lembra também que na infância da filha sempre pedia sobras de materiais 

escolares na escola municipal da comunidade, ajudada por sua irmã, que na época era 

auxiliar de serviços gerais na instituição, assim trazia diversos papéis para colorir e 

cobrir as letras. Nesse momento, Açucena relembra que por não terem dinheiro para 

comprar lápis de cor para as pinturas, sua mãe extraia das folhas de algumas árvores a 

pigmentação necessária para que a filha pudesse pintar seus desenhos. Todo esse 

processo de investimento na alfabetização da filha, fez com que desde cedo, Açucena se 
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adaptasse ao mundo do saber, prova disso é seu relato de que, diferente das outras 

crianças, quando ingressou na escola, ela já possuía habilidades incomuns para essa 

fase, como saber ler. Desde então, os livros tornaram-se seus grandes companheiros, 

como a interlocutora afirma. Açucena lembra ainda que quando seus tios, que moram 

em Fortaleza, visitavam Alto Novo sempre traziam livros para ela, pois sabiam que 

seria o presente que mais agradaria a sobrinha. Ainda a este respeito, relata que alguns 

dos seus tios também compraram livros para que a jovem pudesse estudar para o 

vestibular e se ofereceram até mesmo para pagar um cursinho pré-vestibular, o que 

Açucena recusou, pois sabia que seria muito sacrifício dos tios tirar esse dinheiro para 

essa despesa.  

 Durante essa conversa, tivemos algumas vezes a presença de sua mãe. Numa 

delas, a senhora deixou claro que, embora não fosse escolarizada, sempre fez o que 

estava ao seu alcance para que as filhas estudassem e pudessem, assim, ter um futuro 

melhor . Açucena, por sua vez, fez questão de confirmar a posição da mãe e ratificar o 

que era colocado, pontuando como a mãe, logo cedo, instigou sua trajetória escolar, 

mostrando como um ethos de valorização familiar fora construído no seu lar. Como nos 

mostra Lahire (1997): 

a herança familiar é, pois, também uma questão de sentimentos [...] e a 

influência na escolaridade das crianças, bem como da transmissão de 

sentimentos é importante, uma vez que sabemos que as relações 

sociais [...] são produtoras de efeitos de crenças individuais bem reais 

(LAHIRE, 1997, p. 173) 

 

 O mesmo autor completa “famílias fracamente dotadas de capital escolar ou que 

não o possuem de forma alguma podem, no entanto, através do diálogo [...] atribuir um 

lugar simbólico ou um lugar efetivo ao „escolar‟ [...] no seio da configuração familiar” 

(LAHIRE, 1997, p. 344). Podemos falar assim na construção de um ethos familiar de 

valorização da escola ou uma ordem moral doméstica favorável ao sucesso escolar. 

Açucena relata com detalhes seu percurso escolar até o ensino médio, classificando-se 

como ótima aluna, afirmando que nunca teve problemas na escola, nem de dificuldade 

de aprendizagem, nem de qualquer outra natureza. A jovem aponta que ações da 

família, principalmente por parte da mãe, contribuíram para sua trajetória escolar 

considerada por ela como exitosa. Além do que já foi posto, Açucena pontua que a 

participação da mãe nas reuniões do colégio e um acompanhamento próximo todos os 

dias foram imprescindíveis para que a escola se tornasse um lugar atrativo. O controle 

do tempo para os estudos (a tarde era o período destinado exclusivamente para as tarefas 
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escolares), as regras bem acentuadas e a demarcação de horários livres, destinados a 

sair, a brincar na rua e a visitar os colegas e as colegas eram também práticas regulares 

na infância/adolescência de Açucena. A este respeito, a jovem faz um curioso relato: 

 

Aqui em casa sempre teve muita lei, né, sempre tudo muito nos trilhos 

[...] quando eu era criança e principalmente quando tava ficando 

mocinha, isso coisa de 15 anos, por ai, a mãe controlava muito minhas 

amizades também, né. Ela sempre dizia, até hoje ainda diz aquele 

ditado “Me diz com quem tu andas e eu te direi quem és”. Ela dizia 

pra ter cuidado com as amizades, pra não ser influenciada, 

principalmente na escola, ela sempre ia na escola perguntar pros 

professores se eu não ficava conversando, bagunçando, essas coisas, 

sabe? Acho que o maior medo dela era de eu seguir mau exemplo e 

deixar os estudos de lado. Hoje eu vejo isso como proteção, né, de 

quem quer o bem da gente [...] foi uma forma que ela encontrou pra 

garantir meu futuro. Hoje eu agradeço, apesar de na época achar 

chato, a gente, adolescente, não entende, né? 

 

   

 “Disciplina, dedicação e fé em Deus”: é dessa forma que Rosa inicia sua fala 

sobre a realização da tão sonhada vaga na UVA. Inserindo um elemento religioso, ao 

relatar suas preces a Deus e a Nossa Senhora e o amparo divino nas noites em que 

rezava rogando pela aprovação no vestibular, Rosa ratifica a importância da família no 

que denominou de “começo da caminhada, por que ela agora que tá começando”. Se 

no seu discurso, a jovem faz questão de demonstrar o quanto o “caminho foi duro, não 

tive moleza da vida não”, reconhece que nunca esteve sozinha, apontando como a ajuda 

materna – em amplo sentido – foi fundamental. Assim, como Açucena e Margarida, 

Rosa ressalta o papel da mãe, que sempre esteve presente e foi uma grande 

incentivadora para que a filha crescesse. Em relato similar ao de Açucena, lembra que a 

mãe, com o pouco dinheiro do orçamento familiar, gostava de comprar revistas (já mais 

velhas e por isso, mais baratas, adquiridas numa banca em Sobral, informação dada pela 

própria mãe) para que a filha, “acho que era pra eu ir pegando gosto pelos livros, por 

ler, é importante”, informa Rosa. Também nesse sentido, a jovem lembra como a mãe 

preocupava-se com o que a filha tinha acesso na televisão. A esse respeito, considero 

fundamental o trecho a seguir: 

Minha mãe sempre teve cuidado, eu acho que era um tipo de tentativa 

de me levar pros estudos. Ela mesmo sem conhecer muito, porque só 

sabe ler e escrever, ela perguntava pras professoras o que é que podia 

fazer né pra ajudar na minha educação. Ai ela inventou de eu assistir 

programa educativo, nessa época só via o Futura, TV Cultura e outro 

lá que eu esqueci o nome (risos). Então, isso tudo era pra eu ir 

pegando gosto pela coisa, né. Hoje eu digo assim que minha mãe é 

uma mulher muito sábia mesmo sem diploma [...] Ai, quando eu fazia 
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o Ensino Médio, nas escolas estaduais tem um programa, o 

“Descomplica!”, que são vídeo-aulas muito legais, as vezes a gente 

via na escola, mas a gente podia ter acesso também em casa. Foi nessa 

época que minha mãe comprou meu notebook, na verdade foi minha 

avó (risos), e ai ela perturbou meu pai até ele botar internet pra eu ter 

acesso às aulas também em casa e ficava no meu pé pra ver o que eu 

tava fazendo no computador. Eu vejo que isso foi muito bom, me 

ajudou muito, eu vejo como minha mãe foi maravilhosa na minha 

vida. 

 

 

 Ao propor uma releitura e uma atualização do conceito de capital cultural, Graça 

Setton (2005) mostra, em sua pesquisa, como fontes não consagradas como legítimas 

(revistas, televisão, internet) – o que Bourdieu (2013) chamaria de produtos 

desclassificados – têm o poder de potencializar trajetórias escolares. Assim, a autora 

sustenta a tese de que, na ausência de um capital cultural tal qual entendido por 

Bourdieu – sobretudo em seu estado incorporado e objetivado – dispositivos midiáticos 

acessíveis a maior parte da população teriam a capacidade de influenciar positivamente 

o percurso educacional dos indivíduos. Setton (2005, p. 90) conclui que “foi possível 

constatar que o acesso a um saber informal midiático, em ambientes familiares dóceis à 

cultura escolar, ampliou o referencial cultural dos alunos, potencializando um melhor 

desempenho escolar”. Portanto, além de gerar um ambiente propício ao gosto pela 

aprendizagem, a difusão de informação, sobretudo via internet, mostrou-se eficiente 

para ampliar os conhecimentos, que, segundo Rosa, a escola deixava a desejar. 

 Ao falar da escola, Rosa – assim como as demais – reconhece que essa 

instituição merece ser ressaltada como auxílio para a realização dos sonhos. Rosa, com 

brilho nos olhos, pensa a escola como ponto de partida inicial para uma travessia rumo a 

um “mundo diferente”, o que não a faz esconder as falhas da escolarização que recebeu 

nas duas escolas por onde passou. Em sua pesquisa de doutorado, Débora Piotto (2005) 

encontra entre seus interlocutores o mesmo aparente paradoxo, mostrando que “os 

estudantes, embora tenham afirmado a precariedade da educação que receberam na 

escola pública, o que em alguns casos dificultou sobremaneira o ingresso no ensino 

superior público, reconheceram contribuições dessa mesma escola (PIOTTO, 2005, p. 

306”. Na conversa, Rosa revela que, apesar de a escola, por inúmeros motivos, ter 

contribuído com sua formação, na questão dos conteúdos exigidos para o vestibular 

sente-se prejudicada. Dentre as interlocutoras deste trabalho, Rosa é a que possui, 

segundo a mesma, uma trajetória mais ofuscada na escola. Açucena, Lis e Margarida 

consideraram-se ótimas alunas e afirmam nunca terem tido grandes dificuldades em 
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aprender. A jovem afirma que após o ensino médio, quando foi realizar a primeira prova 

de vestibular e se deparou com questões das quais nunca teve conhecimento, sentiu-se 

“como se tivesse 10 passos atrás na corrida por uma vaga na universidade”. A 

consciência da deficiência propiciada por uma escolarização frágil e cheia de lacunas 

fez com que Rosa “corresse atrás”. Após a reprovação na primeira tentativa, quando 

prestou vestibular para História, a jovem diz que passou um semestre inteiramente 

dedicado para estudar, “não queria saber de nada, eu estava focada [...] minha vó tava 

preocupada, dizia que eu tava louca, mas ou era aquilo ou eu nunca ia tirar o atraso”.  

 Sabedora das deficiências da educação a que teve acesso, Rosa não anula a 

importância da instituição na sua vida, tal qual demonstrado no capítulo um. Como já 

posto (por isso evitarei a discussão da centralidade da escola aqui), este é um dos 

principais lócus de sociabilidade dos jovens de Alto Novo, onde se pode fazer amigos, 

ampliar e consolidar os laços, fazendo amizades que ficaram para além da escola, como 

Rosa atesta. A jovem lembra ainda que foi na escola, na interação com os 

colegas/amigos e professores, que foi ventilada pela primeira vez a possibilidade de ser 

universitária. A esse respeito, é importante destacar que: 

Os nossos pais eles não tem muito conhecimento de como as coisas 

funcionam. Tá, eles querem o melhor pra gente, nos ajudam como 

pode, mas não entendem do jogo, do riscado, né. Então, foi ai que a 

escola foi importante, pra orientar a gente. Eu não sabia o que era 

vestibular, ENEM, essas coisas, foi mais no terceiro ano que nossos 

professores nos incentivaram, principalmente a partir do exemplo 

deles, aquilo era um encanto pra mim [...] então, foi a partir dessa 

vivência, desse contato, de saber que ali alguém se preocupava com a 

gente, que a gente começou a se organizar, a gente montou um grupo 

de estudo pra poder ajudar um ao outro, e isso fez com que a vontade 

de passar na UVA fosse maior ainda [...] Eu lembro que grande parte 

da minha sala, por exemplo, tinha esse desejo, uns mais, outros 

menos, mas foi legal contar com esse suporte, tanto por parte dos 

amigos, como dos professores. 

 

 Quem ratifica a importância da escola em sua trajetória é Lis, que assim como 

Rosa, também é consciente de “quem estuda em colégio particular ou mesmo público 

num lugar maior sai na frente”. Apesar disso, lembra que sempre foi uma aluna 

exemplar, inicialmente por temor ao pai, que sempre foi um homem difícil e de muitas 

cobranças, conforme relata, mas com o tempo, estudar passou a ser uma atividade 

prazerosa, até mesmo por ser uma das poucas disponíveis quando criança e adolescente. 

Possui boas lembranças dos amigos de escola e dos professores, dizendo ter sido sempre 

a aula preferida de boa parte dos mestres. Corroborando com a tese de Écio Portes  

(2000) de que a presença e atuação do professor na vida do aluno é imprescindível para 
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a criação da autonomia, segurança e autoestima, Lis lembra do seu professor de História 

no ensino médio que, apesar de não ser o único citado, é o mais referenciado. A jovem 

afirma que esse professor foi fundamental em sua vida, tornando-se um amigo e 

inclusive sendo decisivo no momento de optar por fazer o curso de História, que não é a 

profissão dos seus sonhos, mas a que foi possível ter acesso, conforme fala. O apoio, o 

incentivo e a maneira doce e compreensiva com que tratava Lis foram aspectos 

ressaltados pela jovem, contrastando, inclusive, com o tratamento que recebia do pai, de 

quem não recebia atenção. Além das aulas maravilhosas – como denominou Lis – sua 

história de vida era inspiradora e a jovem buscava seguir o mesmo caminho: de ter uma 

profissão e tornar-se independente da família. Talvez a relação de suas histórias fosse o 

que os tornavam ainda mais próximos.  

 Além do que se pode denominar de “apoios externos”, como a família, amigos e 

professores, para que o projeto de longevidade pudesse se efetivar, observa-se, 

sobretudo no caso de Rosa e Lis o que chamo de fatores internos, tais como disciplina, 

desejo de liberdade, autonomia, vontade de aprender, crescimento e reconhecimento. 

Vejamos os seguintes trechos de entrevistas: 

Sabe quando você tem muita vontade de realizar uma coisa, por que a 

realização dessa coisa vai lhe trazer, ou pelo menos você imagina isso, 

tudo que você quer pra sua vida? Entrar na universidade pra mim foi 

isso: o começo de um caminho pra realização na minha vida, por que é 

através dela que eu pretendo traçar a minha vida [...] Conquistar uma 

vaga no ensino superior, no meu caso, foi fruto de muita vontade de 

vencer e mudar a minha vida. É o começo da minha autonomia (Lis). 

 

Todo mundo quer crescer na vida, ser reconhecido, aprender [...] acho 

que o que mais me move é o desejo pelo conhecimento. Acho que eu 

só cheguei até onde eu cheguei pela curiosidade, sabe? [...] O que foi 

decisivo pra eu querer mesmo entrar na universidade é porque eu vi 

que lá eu poderia crescer e pra crescer, você precisa conhecer [...] e eu 

amo saber, conhecer as coisas, entender o porquê das coisas 

(Açucena). 

 

Se não fosse a disciplina e a dedicação que eu tive, não tinha dado [...] 

se eu fosse uma pessoa desleixada, que não corre atrás, eu tinha ficado 

pra trás, viu? Hoje, eu agradeço a Deus, a minha família e muito a 

minha vontade de crescer, de ter uma vida melhor. Sem isso eu não 

teria conseguido minha vaga. Está sendo uma travessia, uma longa 

história. (Rosa).  

 

Eu apostei num sonho e fui atrás [...] eu ainda acho que tudo aquilo 

que a gente sonha é possível realizar, não é simples, não é fácil. Mas, 

se é possível, a gente corre atrás, com ajuda da família e daqueles que 

nos querem bem, com força de vontade e determinação, muito esforço, 

talvez um pouco de sorte, eu consegui. Todo mundo pode conseguir 

também (Margarida). 
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 A entrada no ensino superior para jovens de classes populares, como coloca 

Thiago Pontes (2015), não pode nunca ser avaliada e compreendida sob o prisma da 

unidade e homogeneidade. As circunstâncias e relações com o saber e a educação, a 

configuração familiar e suas disposições podem funcionar como fios a serem 

perseguidos. O que soa como uníssono nos discursos das jovens é que se a universidade 

representa um caminho, como designou Lis, ou uma travessia, como pontua Rosa, o 

certo é que a caminhada não é solitária. Como posto anteriormente, trata-se de um 

empreendimento coletivo, gerado e sustentado, sobretudo pela família, professores e 

amigos, e regado pelos seus esforços, determinação, dedicação, autonomia e desejo de 

crescimento.  

A conquista da vaga, via vestibular, é um acontecimento marcante na vida 

dessas jovens, pois segundo Rosa “só sabe o valor da vitória, quem padeceu pra 

conseguir”. Agora a vivência e o significado da universidade na vida de cada uma pode 

nos oferecer uma miríade de caminhos a serem descobertos. A seguir, portanto, 

proponho uma análise, a partir de suas falas e cotidianos, dos sentidos e significados 

que o ensino superior adquire para as interlocutoras, analisando como cada uma das 

jovens compreende sua passagem pela instituição universitária.  

 

3.1.2 “Entrei. E agora?”: O lugar da universidade para as jovens rurais. 

 

Nesse dia eu acordei cedinho, aliás, acho que nem dormi, nossa eu 

tava tão ansiosa, era um frio na barriga, com uma coisa ruim, ao 

mesmo tempo com fé que ia dar certo [...] antes de saber do resultado, 

minha mãe mandou logo matar umas galinhas e uns capotes pra fazer 

uma festa pra comemorar, mas comemorar o que, se eu nem sabia do 

resultado ainda, né? Quando deu a hora marcada pro resultado, eu tava 

lá, vidrada no computador, o site congestionava, caia, pense na agonia 

[...] quando deu certo eu ver, meu Deus! Eu tinha passado, eu não sei 

dizer o que eu senti naquele momento, sei que eu comemorei muito, e 

nossa, a minha mãe quase tem um treco de tanta alegria [...] 

(Margarida). 

 

 Falar sobre a aprovação no vestibular é sempre um assunto que rende uma “boa 

prosa”. Uma verdadeira narrativa, similar a uma epopeia, na qual são relatados feitos 

memoráveis de personagens heróicos. A “grande vitória”, como denominam esse feito, 

é sempre mencionada como honra pessoal, uma espécie de apresentação de si, numa 

tentativa de mostrar, como anuncia Rosa “sou boa o suficiente, passei no vestibular”. 

Também tratando da importância desse momento para jovens em condições similares, 

Débora Piotto (2005) assevera que “a aprovação no vestibular parece trazer consigo, 

146 
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para o estudante das camadas populares, o reconhecimento de sua dignidade pelo outro” 

(PIOTTO, 2005, p. 296). Se essas jovens, por algum momento, pensaram que a 

universidade era um sonho inatingível, a garantia de sua vaga mostra para elas próprias 

e para os demais que “os jogos começaram”, como certa vez falou Lis, fazendo 

referência a um caminho que estava começando a ser percorrido.  

 Se uma parte do itinerário já fora vencido, o que estava por vir era 

completamente desconhecido para essas jovens, que com exceção de Margarida que 

vivenciou de perto a experiência de sua irmã já graduada, não tinham muitas 

informações de como seria dali em diante. Interrogadas sobre os primeiros passos, 

impressões e impactos sobre a instituição, o discurso que se sobressai é o do 

estranhamento inicial, que corresponde a expressão dada por muitas como sendo um 

“mundo novo”, um “outro lado da ponte”.  

 Se, por um lado, observo que a entrada e a vivência na universidade pode 

representar um momento de sofrimento e de aparente ruptura com a comunidade e, 

sobretudo com a família, essa descoberta do novo pode propiciar também experiências 

positivas para as jovens. Ademais, existem também experiências em que o 

estranhamento de um novo universo, ao invés de causar receio, é vivido como sendo um 

“encontro de um pacote de coisas que eu sempre quis”, como aponta Lis, numa fala 

bastante reveladora. Pude, pela observação, constatar isso ao perceber que Lis e Rosa, 

que estudam no mesmo campus – que é considerado o mais “alternativo” da 

universidade – possuem condutas bem divergentes. Enquanto a primeira mostra uma 

adequação surpreendente ao ambiente universitário e o modus operandi do local, Rosa é 

mais retraída, possuindo poucos amigos, sendo nítido certo desconforto em algumas 

ocasiões. Tive oportunidade de acompanhar uma festa realizada no campus – um arraiá 

– onde Rosa mostrava-se desambientada, com algumas pessoas próximas, mas sem 

nenhuma desenvoltura para ensaiar uns passos. Ao contrário de Lis, que além de ir 

vestida a caráter, com um vestido florido e um chapéu de palha, mostrava-se bastante a 

vontade, sorrindo, dançando com seus amigos e no percurso do ônibus, confessou o 

desejo de ter bebido – já que seus amigos o faziam – mas, não podia, pois seria uma 

confusão se ao chegar em casa, os pais percebessem o cheiro de álcool.  

 Enquanto Lis demonstra – e inclusive elabora isso no plano discursivo – uma 

certa ruptura natural com a ordem moral na qual foi socializada, buscando aproximar-se 

cada vez mais desse “novo mundo”, portanto, deseja inserir-se nesse universo 

inexplorado, Margarida vive a experiência dessa inserção de modo mais angustiante. 
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Dentre as interlocutoras, nessa jovem é a que mais sobressai falas de preocupação entre 

viver entre dois mundos tão diferentes, falando inúmeras vezes (por isso insisto neste 

aspecto repetidas oportunidades) do receio pelo encantamento por um modo de vida 

diferente, que possa distanciá-la do meio social de origem. Segundo ela, apesar da 

universidade ter sido seu sonho, às vezes, entende esse período como culpa, 

transgressão ou até mesmo negação da família: “Olha, eu meio que as vezes me sinto 

culpada por estar desfrutando isso tudo aqui, é como se eu tivesse negando minha 

família, sei lá, é estranho, é como se aqui não fosse lugar pra mim”. Prova disso, por 

exemplo, como pude observar, são os convites que a jovem recusa para sair durante a 

noite, quando a aula termina mais cedo, ou a recusa em participar de churrascos da 

turma no fim de semana. Entendo tal posição como medida para não adentrar, no seu 

entender, em demasia num modo de vida que não é o que ela entende por seu.  

 Açucena, talvez por ser a mais velha e a que está mais próxima do fim da 

graduação, seus relatos soam com mais serenidade e tranquilidade, diferente da 

intensidade com que Lis, por exemplo, retrata sua vida. A estudante de Pedagogia 

afirma que a universidade nunca representou nenhum conflito ou dilema na sua 

trajetória, tampouco uma distância do núcleo familiar. Pelo contrário, a jovem afirma 

que a família acompanhou e compartilha dos sonhos que nasceram na e com a 

universidade. Em uma de nossas conversas na calçada de sua casa, sua mãe nos fazia 

companhia e ratificou o que havia dito a filha. Conforme sua mãe, a entrada no ensino 

superior configura-se como projeto coletivo, de aumento de possibilidades e alargador 

de horizontes para todo o grupo familiar – prova disso é que já se conta com o dinheiro 

de Açucena para pagar a faculdade de uma de suas irmãs – assim, o projeto de 

escolarização de Açucena não é entendido, como o é para Margarida, como ruptura e 

negação das origens. A estudante de pedagogia parece tão bem resolvida consigo 

mesma e com seus projetos que, conforme relata, independente de onde estiver, estará 

sempre ligada á sua família, “não será estar longe fisicamente ou culturalmente que me 

afastará deles”, conclui a jovem. 

 Um outro aspecto importante a ser ressaltado é o discurso elaborado pelas 

interlocutoras para explicar o sentido da universidade para elas. Partindo do pressuposto 

de Grignon & Gruel (1999) de que o termo “estudante” subsume uma diversidade de 

significados e os estudos ocupam um lugar variável na vida de cada indivíduo, entendo 

que os significados dados ao ensino superior também são diferentes, como diferentes 

são os usos e finalidades que cada uma tem/faz da instituição universitária. Se os 
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discursos são plurais nesse sentido, há uma fala que se repete, embora com variações de 

sentido: a “realização”. Entender o que representa ser realizada para essas jovens exigiu 

ser sensível às nuances de suas trajetórias e buscar compreender seus anseios a partir do 

que viveram e do que esperam para o futuro.  

 Assim como na investigação de Maria José Viana (2000; 2009), encontro nas 

jovens que dão suporte a este trabalho “uma intenção de ultrapassar as condições do 

presente, aliada a certo controle do mesmo; uma concepção de futuro mais como 

produto das próprias ações do que como reação a pressões exteriores, uma extensão dos 

horizontes temporais do futuro” (VIANA, 2009, p. 198). Dessa forma, se há o desejo 

por uma realização de vida, há também a consciência de que as condições para efetivar 

seus projetos assentam-se plenamente em suas mãos, e, portanto, só podem ser 

asseguradas pelas suas próprias ações, mostrando um elevado grau de racionalidade.  

 Ancorado na perspectiva fenomenológica de Schutz, Gilberto Velho (2003) 

enxerga um projeto como conduta organizada para atingir determinadas finalidades. É a 

tentativa de racionalização e sistematização das condutas que observo entre as jovens de 

Alto Novo: o desejo de cursar o ensino superior, as estratégias adotadas para conseguir 

a vaga, manter-se – para muitas, penosamente – na universidade, formar-se, conseguir 

um emprego, tudo isso exige em nome da realização em suas vidas, tendo consciência 

que requer um processo lento. Há sempre presente a noção de investimento de tempo, 

um futuro distendido, racionalizado e pensado. 

 Se o sentir-se realizada guarda diferenças entre as biografias – portanto, o 

sentido que a universidade adquire para cada uma é diferente – há também outro ponto 

em comum: o discurso da sobrevida escolar, em especial, da representação da 

instituição universitária e das experiências tidas nesse ambiente como catalisador de 

possibilidades e como potência de sonhos. Várias conversas denunciam essa 

constatação, dentre as quais destaco por sua relevância esse trecho de entrevista com 

Lis, no campus onde estuda: 

Tem um ditado que diz que aquilo que os olhos não vêem, o coração 

não sente, né? Então, claro que eu queria muito entrar na universidade, 

era talvez curiosidade mais do que vontade, vontade mesmo, sabe? 

Mas, quando você não tá aqui, você não está exposto a esse turbilhão 

de informações e possibilidades que a universidade traz pra uma 

pessoa, principalmente como eu. Já quando seus olhos alcançam isso 

daqui, sua vida muda, você passa a querer mais, mais e cada vez mais. 

Talvez se eu nunca viesse fazer faculdade, talvez eu me acostumasse 

com uma vida normal, como a que eu levo. Mas, agora não. Agora que 

eu sei o que existe e que eu sou capaz de viver e ter, eu quero isso que 

o diploma pode me dar. Tem outro ditado [risos] que diz que a mente 

que se alarga com uma idéia, jamais volta ao seu tamanho inicial, eu 
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sou bem a prova viva disso [...] a universidade me ensinou a sonhar 

alto, muito alto. Eu quero e vou correr atrás de todas as possibilidades 

que eu puder ir. Se quando eu entrei no curso de História eu não tinha 

muitas pretensões, hoje eu tenho, e pra me sentir realizada, o caminho 

é por aqui e o céu é o limite (Lis). 

  

 Sentir-se realizada para Lis está intimamente relacionado ao sentimento de 

liberdade. A universidade é, portanto, autonomia, enquanto meio e fim. O próprio 

ambiente universitário representa a tão sonhada liberdade – que a jovem não possui em 

Alto Novo pelo controle dos pais. Nos corredores da instituição pode comportar-se 

como desejar, pois longe do olhar vigilante paterno. Não raro, observei que Lis troca de 

roupa ao chegar ao campus, coloca adereços e adornos, que não seriam permitidos pelo 

pai. Enquanto meio é percebida como instrumento para uma autonomia definitiva, a 

emancipação financeira da família. O diploma significa, para Lis, a possibilidade de 

conseguir um emprego, sair de Alto Novo, tornar-se independente financeiramente, 

portanto, livre dos desmandos da família. Apesar de a dimensão econômica aparecer 

como importante nas falas da estudante de História, o dinheiro seria um meio para sua 

aspiração maior: o desejo por liberdade.  

 Outra jovem que atribui à universidade uma importante função econômica, como 

instrumento para melhorar de vida e possuir bens desejados, para si e para a família, é 

Margarida. O empenho da estudante com o curso é nítido. Sempre que fui à sua casa, 

por exemplo, encontrava-a debruçada sobre os livros, sobretudo pela confessa 

dificuldade com cálculos. Apesar disso, suas notas eram ótimas, nunca reprovou 

disciplina – o que fala com orgulho – e tem o esforço reconhecido pelos professores. 

Segue trecho de entrevista realizada no campus da Betania: 

Eu tive um professor na faculdade que uma vez disse uma coisa que 

me marcou muito, foi mais ou menos isso: que no mundo tem muita 

gente mediana, que faz aquilo que todo mundo faz e que o mundo não 

tem espaço pra esse tipo de gente. Só os acima da média, só aqueles 

melhores, que se destacam é que conseguem vencer. E eu peguei isso 

pra mim. Se você for ver a quantidade de profissional que tem no 

mundo são muitos, mas poucos são o que tem um diferencial. Por isso 

eu quero ser não digo a melhor, mas me esforço pra fazer o que 

melhor que eu posso, dentro das minhas limitações [...] por que, você 

vê que as coisas tão cada dia mais difícil, pra ter um emprego, passar 

num concurso, ter alguma coisa na vida você precisa ralar muito e eu 

quero isso, sabe [...] eu me esforço, me dedico, faço tudo que eu sei 

que devo fazer e o além pra poder crescer na vida, ser uma excelente 

profissional, quem sabe ser uma professora universitária [...] e, claro, 

você não pode negar que isso tudo é voltado pra você ter uma vida 

melhor, de mais conforto, pra si e pras pessoas que você gosta, eu 

quero ser uma profissional reconhecida e valorizada, social e 

financeiramente [...] o dinheiro é importante sim, pra mim, eu vejo 

dessa forma: a universidade é um trampolim praquilo que você deseja 

 



163 
 

e acho que, no fundo, o desejo geral é esse, ganhar dinheiro e ter uma 

vida melhor que a de seus pais.  

 

 O que motiva Margarida a “continuar na luta”, enfrentando todos os obstáculos 

oriundos da experiência universitária, constituindo-se, assim, no sentido da 

escolarização para essa jovem são as possibilidades financeiras que a universidade pode 

propiciar. É em nome de um projeto de melhoria de condições de vida que a estudante 

de Ciências Contábeis “suporta essa rotina de viagens e estudos que, em alguns 

momentos, é muito sofrida”.  

 Se o projeto de escolarização para Lis e Margarida é vivido e percebido por uma 

ótica instrumental e de certa forma utilitária, para Açucena e Rosa a longevidade escolar 

é experimentada por motivos diferentes, adquirindo distintos significados, o que não 

quer dizer que o aspecto financeiro desapareça de suas falas, mas afasta-se do cerne do 

projeto. Se Margarida mostra-se dedicada aos conteúdos do curso visando uma boa 

colocação profissional e, consequentemente, um bom emprego e boa remuneração, Rosa 

afirma que a universidade, em primeiro lugar, não se constitui enquanto projeto 

econômico, mas de reconhecimento e visibilidade, “de olharem para mim e dizerem: 

Essa menina se superou, chegou longe, olha ai, quem diria, não é?”. Acredito que o 

discurso onde diz buscar reconhecimento e valorização individual remete-se a sua 

trajetória irregular e mediana na educação básica – onde apesar da sua dedicação, nunca 

conseguiu se destacar dentre os demais – bem como a uma descrença do pai em relação 

ao futuro da filha – o que é lembrado com lágrimas nos olhos. O sentimento de Rosa, 

nesse sentido, e usando suas palavras é “passar na cara daqueles que não acreditaram 

em mim!”. Um trecho de entrevista com a jovem é revelador dessa questão: 

É como se o fato de eu estar aqui me fizesse importante. É uma forma 

de status, um lugar valorizado, muitos queriam estar onde eu estou [...] 

E outra: na minha concepção, dinheiro não é tudo, aliás, não é 

prioridade, pra mim não. É consequência. Pra mim vale muito mais 

outras coisas. Eu acho que fiz ciências sociais por que eu sempre achei 

bonito ver aquele povo na televisão falando sobre os fenômenos da 

sociedade, eu achava aquilo chique, até o nome sociólogo é muito 

glamouroso, chique demais [risos]. E eu quero isso pra mim, já pensou 

eu dando entrevista na televisão falando do que eu estudo? Para mim, 

ia ser a realização completa, vale mais que qualquer salário 

astronômico. 

 

 Açucena compartilha com Rosa a idéia de realização pessoal onde esta prescinde 

às ambições e aspirações financeiras. Fazendo referência à sua infância, período no qual 

nasce o gosto pela leitura e por descobrir o mundo, a estudante de pedagogia afirma que 
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o sentido que a universidade possui para ela é como “uma fonte inesgotável de 

conhecimento, que é a maior riqueza que um ser humano pode ter”. Com uma trajetória 

escolar de destaque, Açucena mostra bastante desenvoltura também na universidade. 

Afirma ser movida pelo desejo de conhecer, de entender o mundo a sua volta e 

considera que o curso de Pedagogia a auxiliou bastante nessa direção, e a instigou a 

fazer outro curso, como Filosofia ou Ciências Sociais, para aprofundar-se em assuntos 

de seu interesse.  

 Se o conhecimento aparece como tema central para explicar o sentido da 

universidade, este não é percebido como fim em si mesmo. Açucena, com bastante 

serenidade e segurança do que fala, afirma que o mundo precisa de mais pessoas que 

apliquem seus saberes para melhorar a vida em sua volta: 

Existem tantas pessoas no mundo que tem instrumentos e capacidade 

pra intervir na sociedade e não o fazem. Já pensou se todo mundo 

aplicasse o conhecimento que obteve na faculdade pra fazer um 

mundo melhor? Inclusive, todos deviam ter consigo esse pensamento, 

até por que a universidade pública, paga com impostos dos 

contribuintes, devia ser um lugar para promover a melhoria de vida 

dessas pessoas.  

 

 Prova de seu entusiasmo com o que faz e com a capacidade do conhecimento de 

transformar vidas é o ânimo com que a professora mostra para mim seus planos de aulas 

e suas estratégias para o aprendizado dos alunos. A empolgação com que me exibe seus 

materiais e a forma como explica a maneira que melhor se adequa cada conteúdo – 

saber próprio da pedagogia, o qual eu não tenho propriedade e, por isso, para mim 

também se constituiu como experiência rica – demonstram a paixão de Açucena pelo 

que faz – embora, como vimos, não tenha sido a primeira opção de curso.  

 Independente das aspirações que a universidade fez criar – ou potencializou – 

nessas jovens, a realização pessoal perpassa a aquisição do diploma de nível superior. 

Importante se faz nesse momento, para chegarmos a análise pretendida, refletir acerca 

da escolha dos cursos e como este processo se dá no decurso das vidas das jovens de 

Alto Novo.  

 

 

 

 

3.2  “Vontade, vontade não é, mas...”: A escolha dos cursos 
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Eu escolhi fazer o curso de História por um motivo: dentre aquilo que 

eu sabia que poderia passar, História era o que eu mais me 

identificava, tive a influência do meu professor do ensino médio, 

então foi uma boa escolha, não me arrependo, mas dizer que é meu 

sonho, não é [...] vontade, vontade não é, mas foi o que deu pra fazer, 

né? E eu tô feliz com minha escolha. Não me arrependo não (Lis). 

  

 Bourdieu (1998), em “Futuro de classe e causalidade do provável” afirma que os 

jovens partícipes do sistema de ensino francês visam adequar suas aspirações à sua 

origem social, buscando “viver de acordo com sua condição, tornando-se cúmplice de 

processos prováveis e/ou reprodutivos” (BOURDIEU, 1998, p. 91). O que este autor 

denomina de causalidade do provável é a incorporação das possibilidades objetivas, que 

estão inextricavelmente ligados à pertença de classe. Assim, Bourdieu estabelece que as 

aspirações e desejos dos jovens estudantes estão invariavelmente relacionados às 

possibilidades objetivamente dadas num determinado campo. A fala de Lis, que abre 

essa seção, corrobora a posição do autor, à medida que mostra como a consciência de 

pertencer a um lugar social definido e reconhecido como “pouco provável” para o 

acesso ao ensino superior, condiciona os caminhos vindouros. 

 Em primeiro lugar, quero alertar, bem como fez Nadir Zago (2003) em 

investigação similar, para o que significa o termo “escolha” quando nos referimos à 

direção profissional que os jovens de classes populares tomam, como a decisão por qual 

curso prestar vestibular. Nesse sentido, Zago (2003), dentro de um prisma 

bourdieusiano, considera que: 

Desse modo, falar globalmente de escolha significa ocultar questões 

centrais como a condição social, cultural e econômica da família e o 

histórico de escolarização do candidato. Para a grande maioria, não 

existe verdadeiramente uma escolha, mas uma adaptação, um ajuste às 

condições que o candidato julga condizentes com sua realidade e que 

representam menor risco de exclusão (ZAGO, 2003, p. 232). 

 

 Tal ajuste às condições objetivas de que fala a autora é percebido por mim nas 

falas das interlocutoras – com exceção de Margarida – ao serem interrogadas sobre o 

processo de decisão de qual curso prestar vestibular. A lógica do alcançar o “desejável” 

ou o provável, para utilizar a terminologia de Bourdieu, é nítida na fala de Lis, que 

intitula essa seção e nos depoimentos de Açucena e Rosa. A relação entre sonho e 

realidade, num alto grau de racionalidade, marca os discursos das jovens em questão. 

Açucena, por exemplo, diz que sempre desejou ser enfermeira, por ser uma profissão 

que lida diretamente com o cuidado da vida humana, mas cedo, percebeu que seria um 

caminho pouco provável, considerando a espinhosa peneira do vestibular para este 
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curso. No momento em que a professora fala sobre esse contexto, as lágrimas aparecem 

ao relatar que uma pessoa – de quem prefere não revelar detalhes e pede para encerrar 

esse assunto – zombou da jovem ao saber do seu sonho em tornar-se enfermeira. 

 Interiorizada a idéia de que a enfermagem não seria uma opção viável para uma 

pessoa nas suas condições, Açucena passou a desejar cursar Letras – Português, 

justificando a escolha pelo gosto da leitura. Após duas tentativas sem sucesso, a jovem 

decide mudar novamente de opção, prestando vestibular para Pedagogia, quando foi 

aprovada. Sobre o período em que foi reprovada para Letras, Açucena se diz muito 

tranquila, pois sabia das dificuldades que enfrentaria numa seleção com pessoas que 

tiveram uma escolarização de maior qualidade que a sua, por isso respeitando o seu 

próprio tempo, já que consciente dos seus esforços.  

A mesma posição foi observada pelos interlocutores de Nadir Zago (2006), que 

entendiam a reprovação no vestibular como fruto da educação pública precária a que 

tiveram acesso e que o sucesso na empreitada em busca da vaga na universidade viria 

num “tempo possível”. Conforme Silva (2013), para alunos oriundos de famílias das 

camadas populares é recorrente uma visão negativa sobre suas chances de serem 

aprovados no vestibular, logo, o tempo é um aliado necessário para o aperfeiçoamento 

dos conhecimentos obtidos – ou não – na escola pública. 

 Rosa mostra a mesma lógica de que se valeu Açucena, ainda com o agravante de 

que se considerava uma aluna mediana, apesar dos esforços. Diz nunca ter um grande 

sonho em relação ao curso para o qual entrar. Dentre as interlocutoras, é a que apresenta 

maior incerteza e indefinição em relação ao futuro. Penso que essa postura é resultado 

da ausência de capital informacional sobre vestibular, cursos, instituições e carreiras, 

aliado a uma falta de vocação profissional, muito forte no discurso de Rosa. Ademais, 

diferente de Lis, por exemplo, não apresenta nenhuma referência de profissional que 

tenha influenciado sua decisão. Ao ser perguntada sobre a escolha por História – curso 

escolhido no primeiro exame seletivo – a jovem não sabe explicar com clareza os 

motivos que a levaram a tomar essa decisão. Com muita imprecisão, afirma que “foi o 

curso que achei que eu iria gostar e não seria tão concorrido, eu teria mais chances de 

passar”. Prova de que a escolha foi aleatória, foi a desistência de Rosa em relação ao 

curso. Após um semestre de estudos intensos – conforme relata – a decisão dessa vez 

foi prestar prova para Ciências Sociais, obtendo aprovação. A justificativa, de igual 

modo confusa e vaga, seria a baixa concorrência no curso, aliada ao desejo – como já 

colocado – de tornar-se alguém “famoso” e aparecer na TV, fazendo referência aos 

 



167 
 

programas que assiste com a participação de cientistas sociais. Entendo essa menção 

mais como anedota do que propriamente como um sentido que a motiva, pelo tom como 

é dito.  

 Lis, ao ser perguntada sobre o curso que gostaria de fazer, rapidamente, com 

bastante objetividade diz que seu sonho era fazer Medicina, entendida por Vargas 

(2010), junto com os cursos de Direito e Engenharia, como “profissão imperial”, que 

tem a maior parte de seu alunado vindo de escolas privadas e de famílias com grande 

capital social e cultural. Como Açucena, incorporou uma noção de não capacidade para 

ser aprovada em um curso tão seletivo. Ao concluir o ensino médio, a jovem presta 

vestibular para Administração – um dos cursos mais concorridos da UVA – justificando 

sua escolha por um provável retorno financeiro trazido por essa profissão. Sendo 

reprovada por três vezes para este curso – onde destaca a forte rotina de estudos neste 

ínterim – decide não mais optar por Administração, pois “eu tava ficando velha [risos] 

e queria entrar pra universidade, não podia mais ficar adiando, né?”. No quarto 

certame seletivo da UVA, Lis decide fazer prova para História, quando foi aprovada, 

legitimando sua opção “por que para professor, apesar de não ganhar tão bem, tem 

emprego relativamente fácil”.  

 A busca pela rápida inserção profissional, mostrada na fala de Lis, é também 

valorizada na trajetória de Açucena. Lis e Açucena, estudantes de licenciatura, 

demonstram, em algum momento de suas falas, a escolha pelos cursos pautadas por essa 

lógica: a de ingresso no mercado de trabalho, mesmo que, como ressalta Lis, levando 

em consideração a remuneração do ofício do magistério. Nesse sentido, Açucena 

demonstra outra importante estratégia, também comum a outros jovens dessa 

universidade: mesmo cursando Pedagogia, continua prestando vestibular para o curso 

desejado, Enfermagem. Diz também que se possível, após graduada e professora, não 

sendo aprovada numa universidade pública, tentará arcar com as despesas de um curso 

de Enfermagem numa instituição privada. Caso contrário, fará uma especialização na 

área de educação ou mesmo um mestrado. Até mesmo Margarida, estudante de 

Contábeis, afirma querer ser professora, ressaltando sonhar com o cargo de professora 

universitária, de preferência na universidade onde hoje estuda. Rosa, que é estudante de 

bacharelado em Ciências Sociais, afirma querer realizar também a modalidade 

licenciatura, sob a justificativa de que emprego para professora é mais “fácil”. O 

magistério é entendido, assim, por essas jovens como caminho mais fácil para conseguir 

realizar suas aspirações. De acordo com pesquisa recente, realizada pelo INEP, 70% dos 
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estudantes da área da educação são mulheres (BRASIL, 2016) o que aponta o 

magistério como opção predominantemente feminina, como se observa no contexto de 

Alto Novo. 

 Ao constatar que nos projetos delineados no decurso de suas vidas, o magistério 

é a opção das jovens em questão, de imediato, minha posição foi de pensar seus projetos 

como “simples” ou “pequenos”, dentro de uma democratização segregativa, de que fala 

Duru-Bellat (2003), ao observar que, historicamente, os alunos oriundos da escola 

pública só conseguem o acesso à universidade a partir de certos cursos, desprivilegiados 

socialmente, como as licenciaturas. Fazendo do exercício da alteridade a máxima 

prevalecente desta pesquisa, procurei entender o que significava para essas jovens “ser 

professora”, percebendo, em primeiro lugar, que, ao contrário do que imaginei 

inicialmente, esse não era um caminho fácil, nem percebido por elas e seus 

conterrâneos, como “pequeno”.  

 Apesar de não gozar de prestígio social, as licenciaturas são, no Brasil, em 

especial para jovens de camadas populares, uma possibilidade concreta de ascensão 

social, bem como de diferenciação socioeconômica no contexto onde essas jovens estão 

inseridas. Sobre essa questão, é importante a fala de Açucena: 

É por que, assim, pra cá você ser professor já é uma coisona, né, 

porque num lugar onde a maioria das pessoas vive de agricultura, de 

bolsa família, de empregos não qualificados, você ganhar o que um 

professor ganha é muito, pelo menos pra realidade daqui, né. 

Principalmente se você tiver a segurança de um concurso público, aí é 

a glória [risos] [...] e, outra, que acho que tanto aqui como em 

qualquer outro canto, é um emprego quase certo que você tem, 

geralmente tem espaço pra todo mundo, se bem que aqui tá ficando 

mais difícil. 

 

 A estudante de pedagogia, nesse momento, me fez lembrar de uma situação 

interessante que vivi no início do trabalho de campo que ilustra a circunstância “aqui tá 

ficando mais difícil”, referindo-se a encontrar uma vaga como professor. Em uma visita 

que fiz, acompanhado de Violeta à casa de sua avó, a moça que a ajudava nas tarefas de 

casa (a que chamarei de Roberta) era graduada, na UVA, no curso de Filosofia. Essa 

informação foi dada pela própria jovem no decorrer da conversa, em que ela também 

participava. Perguntei então se ela já havia exercido a profissão ou se não tinha vontade, 

ao que ela respondeu que ao se formar nunca conseguiu emprego como professora, pois 

como Filosofia só consta no currículo do ensino médio e só há uma escola que oferta 

esse nível, já há uma profissional (concursada) que dá aulas nesta área. Como não 

encontrou trabalho em Alto Novo e descarta a possibilidade de sair da comunidade, a 
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solução foi trabalhar no que fosse possível, e fazer um curso que, segundo a jovem, 

trouxesse maior facilidade de conseguir emprego no lugar de origem. Assim, essa 

jovem atualmente cursa pedagogia pelo Plano Nacional de Formação de Professores da 

Educação Básica (PARFOR) pela UVA, afirmando que será mais fácil conseguir atingir 

seus planos com essa graduação.  

 Bourdieu (1998) acredita que com uma pretensa e suposta democratização do 

ensino e o consequente acesso a níveis mais altos de ensino por parte das camadas mais 

desprestigiadas, haveria uma inflação no mercado de títulos, provocando a 

desvalorização dos diplomas. No contexto etnográfico aqui retratado, acredito que haja 

também, com o decorrer do tempo, uma queda no valor dos diplomas, sobretudo das 

licenciaturas – não necessariamente pelos motivos apontados por Bourdieu, mas por um 

natural “inchaço” de diplomas, que faz com que seja pouco provável que os jovens que 

estão se licenciando agora tenham espaço na comunidade. Aqueles que usufruíram 

primeiramente das prerrogativas do ensino superior, nessa comunidade, puderam, assim, 

obter maiores vantagens de seus títulos, tendo, hoje, seus empregos assegurados por 

concurso. Não raro essa questão foi percebida e elaborada discursivamente não só pelas 

interlocutoras da pesquisa, mas para a juventude de Alto Novo como um todo e até 

pelos pais desses jovens. Durante muitas vezes nas conversas e entrevistas, algumas das 

interlocutoras adotavam falas como “Aqui já tem fulano que ensina minha disciplina” 

(Rosa e Lis repetiram isso nos seus discursos). Diferente de Roberta, Lis e Rosa não 

descartam a possibilidade de migrar para trabalharem – na verdade, a primeira até faz 

questão disso.  

 Apesar de os projetos de vida não estarem vinculados unicamente ao aspecto 

profissional, as jovens atribuem a esta dimensão importante peso nas suas trajetórias, 

pois é a partir de suas ocupações profissionais que grande parte das suas aspirações 

pode – ou não – se efetivar. As falas das interlocutoras apontam para a afirmação de 

Carmen Leccardi (2005), que ao pregar que na época moderna o futuro é o espaço para 

definição de si, estabelece que “projetando que coisa se fará no futuro, projeta-se 

também, paralelamente, quem se será” (LECCARDI, 2005, p. 36). Dessa forma, os 

projetos de vida dessas jovens são perpassados diretamente pela escolha do curso 

universitário, embora nem sempre este seja o tão esperado, mas geralmente escolhido 

por fatores racionais que as levarão à busca pela concretização de seus sonhos, tão 

díspares se comparados entre si. 

 

 



170 
 

 

 

 

3.3 Entre os muros da universidade: cotidiano e vivências universitárias 

 

Eu tava morta de feliz, né, consegui entrar pra universidade e depois 

não via a hora de chegar logo o primeiro dia. Daí quando chegou o 

grande dia, que eu desci do ônibus, perdida, sem saber pra onde ir, 

colei nos que eram novatos também, né [...] Ai quando a gente foi ver 

onde era pra gente ir, que eu vi aquele horror de gente, aquele 

movimento, aquele povo conversando, me deu uma angústia tão 

grande, eu queria a minha mãe [risos]. Eu não me identificava com as 

pessoas, eu tava me sentindo uma ET. Ai passou a semana inteira 

tendo um negócio lá no pátio, e nada de ter aula, e eu louca pra ter 

aula, por que eu tava perdidinha ali [risos]. Mal sabia eu que quando 

começasse ai é que eu ia ficar perdida mesmo (Rosa). 

  

 O relato de Rosa acerca do primeiro dia na universidade corrobora para o que já 

apontei anteriormente: o estranhamento e certo desconforto com o ambiente 

universitário, tão distante do meio social de origem dessas jovens. Devo ressaltar que 

cada uma das interlocutoras, embora apontem essa afirmação de forma unânime, lida 

com esse momento de maneiras diferentes, bem como se inserem e se projetam no 

habitus universitário de formas divergentes. Enquanto Rosa mostra angústia e medo 

diante do início da experiência universitária, Açucena e Lis, por exemplo, afirmam que, 

apesar de ser um momento novo, nunca tiveram sentimentos negativos diante das novas 

descobertas. O tempo, nesse sentido, é um importante aliado para um processo gradual 

de adaptação (PIOTTO, 2007) ao novo ambiente e, no caso de Lis, até mesmo de desejo 

por inserir-se completamente no novo modus operandi. Como afirma Débora Piotto 

(2007), “paulatinamente os estudantes vão se apropriando desse outro mundo como seu 

próprio mundo” (PIOTTO, 2007, p. 292). 

 Dessa maneira, esta seção visa problematizar a questão da permanência dessas 

jovens na universidade, sob quais condições completam sua escolarização em nível 

superior, como tem ocorrido – ou não – sua inserção nos grupos de atores sociais que 

compõem esse cenário, bem como levantar questões concernentes ao cotidiano 

universitário.  

 Nadir Zago (2005), citando Bourdieu, acredita que apesar do aumento de jovens 

de camadas populares na universidade
34

, ainda não podemos falar numa democratização 
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 Segundo a PNAD (2014), neste ano 7,6% dos alunos de faculdades públicas pertenciam ao quinto mais 

pobre da população, contrastando com o inexpressivo 1,2% deste contingente populacional em 2004.  

 



171 
 

do ensino e, sobretudo, das oportunidades. Esta autora, assim como Bourdieu, acredita 

que apenas com a real efetivação da superação das desigualdades sociais – e não com a 

sua reprodução, como vemos hoje – alcançaremos esse estado. Assim, pensar não 

apenas no ingresso, mas na permanência dos jovens oriundos de famílias pobres faz-se 

necessário. Nessa direção, pensar as políticas de assistência estudantil e como elas 

impactam a vida desses jovens é um passo importante
35

, mas devemos ir adiante, como 

mostra a própria fala das jovens investigadas, que apontam também ações de cunho 

acadêmico-pedagógico, como o tratamento e a didática dos professores. Rosa, por não 

poucas vezes, faz menção a momentos constrangedores que enfrentou em sala de aula, 

proporcionados pela falta de sensibilidade dos professores: 

Olha, como eu disse, eu tenho consciência de que faço minha parte, eu 

vivo pra estudar, mas tem coisas que são muito difíceis e, eu sinto 

muitas vezes que os professores são muito insensíveis pra lidar com 

certas coisas. Eu já me senti ignorada, já me senti desprezada, já senti 

professor fazendo que não me escutou, já tive que escutar “essa 

menina não sabe de nada”, e isso machuca muito, principalmente por 

que eu faço tudo que tá ao meu alcance. Além de todos os outros 

problemas da universidade, esse é um dos maiores [...] eu fico 

realmente me sentindo uma burra as vezes [...] além de faltar livro na 

biblioteca, de ter que pagar xerox cara, lanche caro, não ter nenhuma 

ajuda da universidade, não ter muito apoio, nem amigos, as vezes eu 

penso em desistir, por que é muita coisa contra. 

 

 Também ancorado na sociologia bourdieusiana, Diógenes Pinheiro (2007) 

afirma haver a existência de uma desigualdade velada, ou na terminologia de Bourdieu 

& Champagne (1998) uma “eliminação branda” no seio da própria instituição escolar, 

de acordo com o capital cultural incorporado e acumulado, apontando para um 

despreparo da universidade em relação aos novos sujeitos partícipes da educação 

superior brasileira. Nas palavras de Pinheiro (2007): 

A recusa a sua presença aparece ora de forma velada, ora de modo 

explícito. É visível, por exemplo, o despreparo da universidade para 

recebê-los: sem “bandejões” onde possam se alimentar a preços justos; 

sem bibliotecas atualizadas onde possam escapar dos textos 

obrigatoriamente xerocados, para os quais não têm dinheiro, sem 

alojamentos para economizar nas passagens de ônibus [...] Além disso, 

a recusa a sua presença aparece na postura arrogante de muitos 

professores que olham com desprezo para um estudante pobre, que 

lutou arduamente para chegar até ali (PINHEIRO, 2007, p. 12-13). 
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 É importante lembrar que a UVA não possui Residência Universitária e seu Restaurante Universitário 

foi inaugurado durante esta pesquisa, em julho de 2017. A ausência desses equipamentos foi, por diversas 

vezes, mencionada pelas interlocutoras da pesquisa e demais jovens com os quais tive acesso. O 

Programa Bolsa Universidade, que auxilia financeiramente muitos alunos a custearem suas despesas, vem 

sofrendo cortes sem precedentes nos últimos anos, conforme informações coletadas na Pró-Reitoria de 

Assuntos Estudantis (PROARES). 
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 As particularidades dessa juventude que viaja diariamente para poder 

permanecer na universidade, muitas vezes, não são levadas em consideração. O próprio 

horário de início e término das aulas é uma prova disso. Pude perceber a correria de Lis 

e Rosa para chegar até suas salas de aula todos os dias, pois seu campus é a última 

parada do transporte e, frequentemente, ao chegarem à sala os professores já iniciaram, 

haja vista que o horário oficial das aulas é de 18h30min às 22 horas. Margarida, por 

estudar no campus da Betania, penúltima parada do transporte, consegue chegar mais 

tranquilamente e, às vezes, até fazer um lanche em algum ambulante, na parte exterior 

da universidade, onde os preços são mais acessíveis. Pelo que pude acompanhar, 

Açucena, por estar indo apenas para encontros de orientação, não tem problemas com os 

horários. Todavia, Rosa e Lis, além de chegarem quase sempre atrasadas, precisam sair 

antes do fim das aulas, quando se trata de alguns professores que fazem questão de 

cumprir religiosamente o horário, pois é regra entre todos os ônibus a saída do Centro 

de Ciências Humanas às 21h45min, quando ao ligarem os motores, encerram 

extraoficialmente o período de aulas. Nem sempre há compreensão dos professores em 

relação às chegadas atrasadas e saídas antecipadas, conforme relatam.  

 Outro descompasso entre a universidade e essas jovens – como todos os demais 

em condições similares – são os preços dos serviços oferecidos nos respectivos campus, 

como lanches e fotocópias. Estas últimas, imprescindíveis ao cotidiano universitário, já 

que a biblioteca não possui todos os livros necessários para as aulas, são de caráter 

obrigatório, não havendo estratégias para evitar esse gasto. Como o preço nos campus 

são exorbitantes, algumas das jovens pedem para colegas fotocopiarem nas gráficas no 

centro de Sobral, onde o serviço é significativamente mais barato. Margarida, por 

exemplo, começou a vender cosméticos em catálogo para suprir essa necessidade, pois 

não se sentia bem pedindo dinheiro aos pais, mesmo que para despesas do curso. As 

demais jovens – lembrando que Açucena começou a trabalhar muito recentemente – 

sem fonte de renda, têm os custos cotidianos da universidade cobertos pela família, com 

bastante esforço e economia. Quanto à alimentação, o preço das lanchonetes no interior 

do campus também é um aspecto mencionado pelas jovens. Um dos ambientes de 

sociabilidade mais intensos é exatamente neste espaço – sobretudo no Centro de 

Ciências Humanas, que não possui praças amplas, pátios e espaço de convivência, como 

o campus da Betania. Assim, é comum que as jovens investigadas não façam um 

intenso uso desses espaços, alimentando-se com algum produto trazido de casa, ou 

160 
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comprem seu lanche nos ambulantes na parte externa da universidade, onde os preços 

são mais acessíveis.  

 Ainda sobre o uso dos espaços, é importante ressaltar que as falas das jovens – 

corroboradas pela observação participante – apontam para uma pouca exploração dos 

ambientes oferecidos, bem como baixa participação entre os grupos de colegas. Quando 

pude acompanhar seus movimentos na universidade, pude observar como o relógio é 

sempre acionado e o tempo cronometrado em todas as suas atividades ordinárias. Um 

simples café, um lanche, uma ida à biblioteca, uma conversa com um colega é sempre 

alvo do disciplinamento do tempo. Normalmente, ao descer do ônibus, vão direto para a 

sala de aula
36

, durante o intervalo, aproveitam para lanchar alguma coisa, pegar uma 

xerox (pelo que pude acompanhar, sempre lotada), pegar um livro na biblioteca, tudo 

muito rapidamente. Ao acabar a aula, via de regra, está na hora de correr – muitas vezes, 

literalmente – para apanhar o transporte. Essa rotina é quebrada, na maior parte das 

vezes, quando há provas, seminários ou com a falta sem aviso prévio de um professor.  

 Nessas ocasiões, onde o ritual da aula, por um motivo ou outro, sofre alteração, 

procura-se “aproveitar” o tempo, cada uma a sua maneira. Não poucas vezes, ao ficar no 

Centro de Ciências Humanas, pude observar Lis com um grupo de amigos, sentados 

debaixo de uma árvore, com alguém tocando violão e os demais cantando, fazendo uso 

de drogas lícitas e álcool, geralmente vinho, comprado a partir de uma vaquinha entre os 

estudantes no supermercado localizado em frente ao campus. Ademais, esse mesmo 

supermercado é um ponto de encontro para os estudantes deste campus. Nas vezes em 

que frequentei o ambiente, pude ver muitos jovens que identifiquei como universitários, 

pelas camisas com os nomes de curso que usavam. Além das lanchonetes e restaurantes 

nesse local, também há um cinema, que até bem pouco tempo era o único da cidade. 

Rosa, Lis e Açucena afirmaram que foram no cinema pela primeira vez nesse local, em 

dias sem aulas e em que o preço é mais acessível, nas segundas-feiras.  

 Açucena diz que, atualmente, como vai semanalmente à Sobral, no tempo que 

sobra do período de orientação, gosta de reunir as amigas de sua turma e ir a algum 

lugar: um bar, um restaurante, uma sorveteria são as opções mais corriqueiras. Tais 

encontros são justificados pela certeza da dificuldade de reunir as colegas de turma após 

a formatura. Essas possibilidades são viáveis para Açucena e suas amigas por que todas 
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 Como pude observar, essa prática varia de campus para campus, de acordo com o horário de chegada. 

Assim, os primeiros a descerem – os alunos da UFC – possuem mais tempo para aproveitar em outras 

atividades. Os estudantes do Centro de Ciências Humanas, últimos a serem entregues, chegam com o 

horário bem apertado. 
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já exercem atividades remuneradas, a maioria, como a estudante de Alto Novo, 

professoras. Para as jovens que dependem financeiramente da família, torna-se mais 

difícil, mas mesmo assim existe, ao menos uma vez por semestre, afirmam Lis, 

Margarida e Rosa. Todavia, afirma Açucena, quando as viagens eram diárias, o pouco 

tempo livre na universidade tinha um destino certo: a biblioteca, descrito como lugar de 

paz e de beleza dos livros.  

 Já Margarida, no tempo livre, é vista sempre nos corredores ou na pracinha que 

fica em frente ao seu bloco, com os amigos, conversando. Importante salientar que, 

apesar de Margarida afirmar ter poucos amigos na universidade e sentir-se como não-

participante daquele grupo, pude observá-la muitas vezes acompanhada de diversos 

grupos. Dificilmente se ausenta do campus – nenhuma vez durante o período de 

pesquisa. Rosa é a que mais vezes observei solitária, nos corredores ou mesmo dentro 

da própria sala de aula, folheando um livro ou ouvindo música no celular. Afirma 

também possuir poucos amigos, além de ser tímida e retraída.  

 Débora Piotto (2007) lembra que o sentimento de não pertença ao grupo de 

colegas é um ponto em comum entre os jovens de camadas populares, já que, 

historicamente, a universidade é um espaço elitizado, em que até pouco tempo, servia 

para formar a elite e o quadro burocrata do país (PEREIRA & PASSOS, 2007). 

Todavia, Zago (2005) observa que o não pertencimento ao grupo de colegas 

universitários está intimamente relacionado com a configuração social dos estudantes de 

determinado curso/turma, bem como de suas afinidades sociais e culturais. Assim, 

observo que Margarida, estudante de um curso com alto prestígio social e altamente 

concorrido na universidade, portanto, que conta com a maioria de seu alunado oriundo 

das classes média e alta, diz possuir uma maior dificuldade de inserção nos grupos de 

amigos universitários – o que, como já disse, não corresponde ao que pude observar. A 

jovem responde esse aparente paradoxo da seguinte forma: 

Bem, eu tenho colegas aqui, falo com todo mundo, sempre gostei de 

ser simpática e sorridente pra todo mundo, é mais isso mesmo, eu me 

esforço para ser alguém agradável. Mas, daí a dizer que eu me sinto 

plenamente bem e confortável no meio de algumas pessoas, eu não 

sinto não [...] Há um abismo de diferenças entre mim e muitos [...] Na 

segunda-feira, por exemplo, eu fico escutando eles falarem que foram 

pra casa de praia, pra festas em Fortaleza, pros restaurantes mais caros 

da cidade e eu não tenho o que trocar sabe, não tenho nada disso pra 

compartilhar, a diferença é essa, por isso não me sinto incluída entre 

eles [...] claro, não são todos, tem pessoas humildes como eu também, 

que são as pessoas que eu procuro me aproximar mais. 
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 Enquanto no curso de Ciências Contábeis, Margarida, por destoar socialmente 

dos colegas de turma, sente-se não integrante do grupo, Açucena demonstra uma 

sincronia entre os seus colegas do curso de Pedagogia. Dentre as interlocutoras, é a que 

possui uma maior desenvoltura na universidade, é bem recebida na coordenação do 

curso, conversa com os professores, com os demais alunos e percebe-se que é muito 

querida entre todos. No curso de História, Lis diz sentir-se e, pude perceber, que, de 

fato, sente-se muito confortável entre os colegas e ambientou-se perfeitamente à 

universidade, inclusive concorreu como membro de uma chapa para o Diretório Central 

dos Estudantes (DCE) da universidade na última eleição, episódio relatado como 

importante marco em sua trajetória, que a fez mais “conhecida e popular”, para usar 

suas palavras. Nos bancos do bloco de História, Lis é uma figura fácil de ser encontrada, 

sempre acompanhada pelo seu grupo. Apesar de considerar a distância inicial que a 

separava dos demais alunos do curso, a jovem afirma que desejou fazer do outro 

mundo, seu mundo. Isso fica claro, por exemplo, na postura e vestimentas de Lis, que se 

assemelham aos dos demais.  

 Os colegas de faculdade, em sua maioria, não se distanciam tanto das jovens 

investigadas no aspecto socioeconômico – com exceção no caso de Margarida – sendo, 

em grande parte, oriundos de escolas públicas tanto de Sobral, como de cidades 

circunvizinhas. Todavia, se essa dimensão parece aproximá-los, as maneiras de ser, 

pensar e se comportar apresentam grandes variações e, neste sentido, a condição rural se 

destaca como demarcadora de diferenças entre o grupo de colegas. Quem mais sente tais 

demarcações é Rosa, ao afirmar que seu “jeito diferente” faz com que o entrosamento 

entre os colegas de curso seja difícil. Por outro lado, os poucos laços construídos nos 

quase dois anos de faculdade aparecem, com muita emoção, como motivadores para 

continuar a luta pela permanência na universidade. Segundo Rosa: 

Eu não tenho muitos amigos aqui, o pessoal da minha turma é meio 

besta, eu me sinto excluída, as vezes. Eu sou tímida, então, se não vem 

falar comigo, eu também não me aproximo, é um jeito meio matuto 

mesmo [...] Tem duas meninas de Santa Quitéria que eu gosto e outras 

meninas de outros períodos que a gente é amiga. Eu gosto muito delas, 

pelo jeito simples delas e a gente se ajuda também, em tudo. São 

pessoas que eu queria levar pra vida. As vezes, quando uma desanima, 

porque tem muitos motivos mesmo [risos], a outra não deixa cair [...] 

é uma amizade muito boa. 

 

 Rosa mostra como a rede de amigos construída na universidade, pautada em 

afinidades pessoais e uma aproximação social e cultural, funciona como um refúgio 

para enfrentar o “mundo novo”, cheio de dificuldades e motivos de desistência, como a 
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jovem afirma. Rosa, ao ser perguntada sobre que problemas permeiam sua vida 

estudantil, afirma que, além de se deparar constantemente com o abismo existente entre 

ela e os colegas – novamente, friso que tal abismo não é necessariamente econômico – a 

grande carga de estudos e a incompreensão de alguns professores são os principais 

entraves encontrados. Os sinais disso estão no cansaço frequente de Rosa (apesar de não 

trabalhar e se dedicar integralmente às atividades acadêmicas) e no fato de ir sempre 

lendo no ônibus, mostrando que, embora não exerça outra ocupação, as leituras parecem 

nunca estar em dias. Mesmo com todo esforço – bastante frisado – Rosa mostra sérias 

dificuldades com o andamento do curso, apresentando reprovações e avaliações finais. 

A estudante considera que alguns colegas também possuem dificuldades similares e, 

inclusive, que o curso de Ciências Sociais “tem um nível muito alto pra quem não teve 

escola boa”. Assim, aqueles que se relacionam de forma natural e familiar com o saber 

possuem maiores vantagens no campo acadêmico, pois como postula Bourdieu (1998), 

mais do que o conteúdo repassado, a instituição escolar valoriza o capital cultural 

incorporado que apenas os que possuem familiaridade com a cultura dominante detêm.  

 Segundo a jovem, possui sérios problemas com o nível das leituras do curso de 

Ciências Sociais, muito diferente da literatura com a qual foi socializada. Diz perceber 

diferenças na maneira como seus colegas se expressam e seu modo de falar. Explica 

dessa forma suas recorrentes notas baixas em apresentação de seminários, por exemplo. 

Trata-se de um processo resultante da ausência de incorporação de capital cultural em 

Rosa. Segundo Bourdieu (1998), “a linguagem é a parte mais inatingível e a mais 

atuante da herança cultural [...] e [...] a linguagem universitária é muito desigualmente 

distante da linguagem efetivamente falada pelas diferentes classes sociais” 

(BOURDIEU, 1998, p. 56). Assim, a verbalização universitária distancia-se da 

realidade de todas as classes sociais, todavia os mais desfavorecidos socialmente sofrem 

os maiores impactos, difíceis de serem anulados, pois a língua é o obstáculo cultural de 

mais difícil superação (BOURDIEU, 1998). Açucena, pelo seu contato desde a mais 

tenra infância com o mundo das letras, possui maior facilidade de comunicação, 

dominando a língua culta, privilegiada pela academia.  

 As jovens aqui investigadas, com exceção de Rosa, demonstram uma trajetória 

escolar até o ensino médio de sucesso, com destaque e brilhantismo, mas todas 

apresentam muitos esforços no ensino superior para manter as notas – Açucena em 

menor grau. Uma fala de Margarida é bastante reveladora do que pretendo mostrar: 
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Eu pensei que passando no vestibular eu iria estar em pé de igualdade 

com todo mundo, afinal, todos nós passamos pela peneira do 

vestibular, mas eu percebi que não é bem assim [...] Nas disciplinas de 

cálculo, se eu não virasse noite estudando, eu era reprovada, por que 

eu não sabia de quase nada, enquanto meus colegas tinham menos 

dificuldades que eu [...] eu não sabia nem o que era uma calculadora 

científica pra você ter uma idéia [...] Pra eu ter as mesmas chances que 

eles, eu vou ter que ralar muito, é como se fosse tirar o atraso de algo 

que eles tiveram, e eu não. Aliás, eu fico imaginando se eu vou ter o 

mesmo futuro que eles, né. 

  

 Rosa também, ao estabelecer comparações com seus colegas de curso, indaga-se 

se obterá as mesmas vantagens do diploma de nível superior que os demais, apontando 

para a manutenção dos mecanismos de desigualdade que ainda vigoram nas instituições 

de ensino e para uma preocupação do processo de sobrevida da escolarização ter um fim 

em si mesmo, não obtendo nenhum retorno dele. Conforme fala Rosa: 

As vezes, me dá uma tristeza de ficar pensando do futuro e das minhas 

possibilidades [...] eu vejo alguns alunos aqui que são bolsistas de 

iniciação científica, que participam de monitoria, que são de grupos de 

pesquisa, de laboratório, que organizam os eventos, eu vejo que esses 

são os que terão mais futuro, eu, que só venho pras aulas e ainda tiro 

notas medianas, não vou ter as mesmas oportunidades [...] Quando os 

professores falam de fazer mestrado/doutorado eu me sinto tão 

distante disso [...] eu tenho medo de tá me enganando e isso tudo, meu 

sonho, morrer, nada acontecer. 

 

 Margarida e Rosa apontam para uma característica recorrente entre os jovens de 

maneira geral, o que Regina Novaes (2003) denomina de “medo de sobrar”. Se o medo 

do futuro é comum entre as juventudes, para essas jovens ele ainda se faz mais presente, 

como se pode observar nos depoimentos acima. Quando Margarida afirma que o 

vestibular não trouxe igualdade diante dos colegas de curso e Rosa fala ter medo de 

estar se enganando, pois imagina ter menos chances objetivas que alguns colegas de 

curso, corroboram com a tese de Bourdieu & Champagne (1997) em “Os Excluídos do 

Interior” (1997), onde afirmam que  

O processo de eliminação foi adiado e diluído no tempo: e isto faz 

com que a instituição seja habitada a longo prazo por excluídos 

potenciais, vivendo as contradições e os conflitos associados a uma 

escolaridade sem outra finalidade que ela mesma (BOURDIEU & 

CHAMPAGNE, 1997, p. 483). 

 

 As jovens elaboram discursivamente a desigualdade que vivem no cotidiano 

universitário e as diferenças existentes entre os estudantes, onde a fruição da 

universidade e a maneira de se relacionar com os estudos são divergentes. Os alunos 

citados por Rosa, moradores de Sobral, que têm acesso amplo e irrestrito à universidade 
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e tudo que essa instituição pode propiciar, em sua concepção, são os que, no mercado de 

trabalho, possuirão maior competitividade. Assim, a seu ver, participar de pesquisa de 

iniciação científica, participar de monitoria e poder se envolver nos eventos da 

instituição são potencializadores da trajetória acadêmica. Aliás, este é um ponto 

recorrente nos depoimentos das quatro interlocutoras: a ausência do contato permanente 

com a universidade e com a cultura acadêmica, pois assim como outros vários 

universitários-viajantes, viver a instituição universitária resume-se a frequentar as aulas.  

 Grignon & Gruel (1999) conceituam como “estudante parcial” aquele que relega 

o estudo a um lugar secundário ou, por um motivo ou outro – geralmente, por causa do 

trabalho – não pode se dedicar inteiramente às ocupações acadêmicas. Aqui me utilizo 

desse conceito para analisar a auto-percepção dessas jovens enquanto estudantes, pois, 

conforme observei, se vêem como “estudante pela metade”, como pontuou Lis durante 

uma conversa. A jovem faz referência a não poder usufruir de todas as atividades e 

experiências típicas da instituição universitária: 

Não pode passar o dia todo na universidade, não pode participar dos 

grupos de pesquisa, não pode nem participar das coisas até o fim 

porque tem que ir embora antes das dez horas, não pode ficar pra uma 

festa, não pode ter um contato maior, sabe, é chato. É ser estudante 

pela metade, você só participa das aulas [...] Não pode isso e aquilo, a 

gente que vai e volta todo dia perde muita coisa boa que a gente podia 

desfrutar. 

 

 Durante o trabalho de campo, pude perceber as limitações impostas aos jovens 

que, assim como as interlocutoras deste trabalho, não residem em Sobral. A minha 

própria experiência enquanto universitário-viajante na graduação comprova isso. 

Isaurora Martins de Freitas (2008) aponta essa peculiaridade entre grande parte do 

alunado da UVA como diferencial na fruição da universidade. A mobilidade seria, para 

esta autora, produtora de subjetividades e aspecto que diferencia os universitários-

viajantes dos que são naturais de Sobral ou moram na cidade em repúblicas estudantis. 

 Apesar dos medos, dilemas, dificuldades e anseios das jovens em relação à 

universidade e suas experiências vividas nessa instituição, não se pode analisar suas 

trajetórias estudantis pelo prisma monolítico da negatividade e do sofrimento. Estar na 

universidade se mostra como símbolo da resistência dessas jovens contra um “futuro 

provável” e buscam viver este tempo da melhor forma possível. É no ensino superior 

que, apesar de todo desgaste e desânimo diante das batalhas diárias da juventude de 

camadas populares no seio universitário, que essas jovens constroem suas vidas, 

projetam seu futuro e preparam o terreno para vôos mais altos, utilizando-se dos poucos 
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recursos que possuem para “vencer na vida”. A universidade é potencializadora dos 

desejos, “ela ensina a sonhar”, como certa vez falou Açucena tão poeticamente. É o 

processo de construção e reconstrução desses sonhos, dos projetos de vida das jovens, 

que analisarei no capítulo seguinte, que dará espaço ao coração – mas também à mente, 

tão racionalizadora – e as vozes pouco escutadas dessa juventude, que ousou sair dos 

espaços estriados aos quais por tanto tempo ficou limitada.  
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CAPÍTULO 4 

“É PRECISO TER MANHA, É PRECISO TER GRAÇA, É PRECISO TER 

SONHO, SEMPRE”: LUTAS, SONHOS E REALIDADE DE UMA JUVENTUDE 

RURAL. 

 

 “Ser alguém na vida”, eis uma expressão muito ouvida por mim no curso da 

pesquisa. “Ser realizada” também não ficou atrás, sendo repetida a exaustão, um mantra 

a meus ouvidos. Ao falar de projetos e mirar no futuro era o que se buscava, era do que 

falavam minhas interlocutoras. Considerando que o conceito de projeto está atrelado à 

narrativa biográfica, busquei, para a compreensão do que se propõe este trabalho, 

entrelaçar as dimensões do passado, do presente e do futuro – entendendo, a partir das 

vidas das jovens, pontos centrais para a análise de seus projetos, elegendo variáveis 

biográficas imprescindíveis para tanto.  

 Buscar compreender um projeto é também entender que este é gerado dentro de 

uma concepção racionalista moderna, produtora de um discurso massificado – 

apropriado por jovens como as quais trato nesta pesquisa – onde estudar, ter uma 

profissão, um diploma, uma carreira de sucesso é um imperativo. “O que fazer no 

futuro”, “o que esperar da vida”, “o que buscar na vida” são questões que emergem na 

vida de jovens brasileiros em algum momento, mais cedo ou mais tarde. A partir daí, 

passam a percorrer itinerários de acordo com os desejos e as possibilidades. Para as 

jovens que aqui investigo, o ensino superior é necessariamente um importante ponto de 

passagem para que o “ser alguém na vida” se efetive. Mas, nem sempre foi assim em 

Alto Novo. Houve uma época em que a possibilidade de cursar uma universidade 

sequer era conhecida, ou pelo menos, viável. Considero que entender os rastros dos 

passos dos (as) jovens de Alto Novo de hoje exige voltar a um passado relativamente 

próximo, onde os sonhos e desejos eram outros, apesar de acreditar que buscava-se 

também a tão famosa e almejada “realização” e tornar-se alguém na vida.   

  

4.1 Juventudes de Alto Novo e projetos de vida: Entre o ontem e o hoje.  
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 Entendo que o bom pesquisador deve ser maleável, adaptando-se com os rumos 

que as situações etnográficas mais casuais possam dar à pesquisa. Aprendi isso em 

campo quando nem me passava pela cabeça discutir neste texto acerca da juventude de 

uma outra geração em Alto Novo, até que uma conversa me faz considerar importante 

trazer um quadro geral de como pensavam e viviam os jovens deste local de vinte, trinta 

anos atrás, para traçar paralelos com o que conheci in loco. A partir de uma conversa 

inesperada e não programada passei a me interessar pelo destino e pelos projetos dos 

(as) jovens “de antigamente, quando não se tinha outra oportunidade a não ser ir pra 

São Paulo”, como informa Açucena, relembrando fatos narrados por seus familiares. 

 Era um domingo quando sai de casa, em Fortaleza, rumo à residência de Violeta, 

como havíamos combinado dias antes, para irmos a um espetáculo de tributo a Belchior, 

no Cine Teatro São Luiz, no centro da cidade. Ao chegar a sua casa, com certa 

antecedência, havia uma tia sua, de Alto Novo, que estava passando uns dias ali. 

Enquanto aguardávamos a hora de ir, ficamos conversando na sala, e ao falar que 

realizava pesquisa de mestrado sobre jovens da sua comunidade, a senhora que 

aparentava ter uns cinquenta anos, mostrou-se curiosa e passamos a conversar sobre 

meus interesses de pesquisa. Uma parte do que dialogamos registrei numa pequena nota 

de campo que escrevi ao chegar em casa: 

A tia de Violeta, ao saber que tinha interesse em saber das histórias 

locais, pôs-se a falar como eram as coisas pros jovens “no seu tempo”. 

Primeiro, como falei que fazia pesquisa com jovens universitárias, ela 

foi logo dizendo que isso era coisa de pouco tempo, que antes não 

tinha a oportunidade que têm hoje. Perguntei então o que os jovens de 

lá faziam quando alcançavam certa idade, o que aspiravam, com que 

trabalhavam etc. Se os caminhos eram diferentes, como relata a jovem 

senhora, uma coisa não muda: o discurso do “ser alguém na vida” 

também foi acionado pra explicar os rumos daqueles jovens de 

antanho. “Pra ser alguém na vida os rapazes iam pra São Paulo”, foi 

essa a resposta geral para a pergunta sobre o que faziam. Curioso, 

perguntei pelas garotas, já que o destino dos jovens era a migração pra 

um grande centro urbano. Recebi como resposta que as “moças” não 

podiam sair de lá, só as “desviadas” (que correspondiam as meninas 

que davam “trabalho” pras famílias, as namoradeiras, as “sapatões” e 

as “loucas”, segundo seus próprios termos). O destino esperado de 

uma jovem como minhas interlocutoras, seria a trinta anos atrás, casar 

e ter filhos, apenas, como suas mães. Quanto aos rapazes, era 

necessário migrar para São Paulo, conforme relato, arrumar um 

emprego sem qualificação e ter dinheiro para mandar para a família, 

podendo visitá-los geralmente uma vez por ano (festejos da 

comunidade). Segundo a informante, ninguém tinha desejo por 

universidade, nem sabiam o que era, na verdade. Desde pequenos, 

meninos e meninas sabiam seus destinos: os primeiros, bater asas e 

voar; as últimas, arrumar um casamento e, muitas vezes, nunca sair do 

lugar de origem (Nota de campo, em 30/07/2017) 
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 Essa conversa me instigou a voltar em Alto Novo para saber mais sobre o 

assunto, tendo aproveitado para realizar mais uma entrevista com cada uma das 

interlocutoras, pois considerava que alguns dados ainda eram necessários à análise 

realizada. Assim, no mês de agosto volto para Alto Novo, passando duas semanas na 

comunidade. Invisto bastante tempo nas conversas nas calçadas com aqueles moradores 

com quem já havia conversado, como as avós de Violeta e Rosa, por exemplo.  

 A avó de Violeta, quando perguntada sobre o que acha do fato dos (as) jovens do 

lugar frequentarem a universidade, confirma o que já havia sido me dito, que esse 

fenômeno dos deslocamentos para Sobral para cursar o ensino superior era recente, que 

só seus netos e netas mais novas haviam alcançado. Lembra que seus filhos e netos mais 

velhos não tiveram acesso a um prolongamento da escolarização. Quando ficaram 

“rapazinhos”, aos 18 anos, mudaram para Brasília – onde já havia pessoas conhecidas 

de Alto Novo – e se estabeleceram lá, trabalhando e constituindo família. Conforme a 

senhora, retornam ao lugar de origem para visitar os parentes, a cada três anos, mais ou 

menos. Quando mais novos, retornavam com maior frequência, nos meses de junho para 

a festa do padroeiro, período que reunia todos os jovens que foram para fora em grandes 

comemorações e festas, onde não faltavam comidas, bebidas, forró e muita diversão. Ao 

que me parece, atualmente, esse momento junino não tem mais a força que tinha antes – 

até por que hoje são poucos os jovens que saem de sua terra para se aventurar em 

regiões tão distantes, como acontecia antes. 

 Estudando os deslocamentos no Ceará, Cavalcante (1997) afirma haver neste 

estado uma “cultura de migração”, fenômeno também encontrado em outros estados do 

nordeste brasileiro. A autora estabelece o ano de 1877, ano de intenso período árido no 

lugar, como marco de constantes e elevadas saídas de retirantes cearenses para outras 

áreas do país – arregimentados, sobretudo pelas autoridades locais. Para além desses 

deslocamentos que eram articulados e proporcionados pelo poder público, a autora 

denomina de “migração espontânea” a saída dos sujeitos oriunda da articulação e 

negociação entre migrante e família, para garantir a sobrevivência desta nos tempos de 

seca, marcados pela miséria intensa. Dessa forma, os “projetos migratórios de 

indivíduos e famílias rurais, especialmente de jovens em busca de concretizar anseios de 

trabalho e de consumo” (CAVALCANTE, 1997, p. 109) marcam historicamente a 
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trajetória desses grupos, e acontecem ainda hoje, com menor intensidade, já que 

atualmente o horizonte lhes aponta outras possibilidades.  

 Buscando identificar que destino era comum entre os jovens de Alto Novo dessa 

época, percebo que Brasília era a cidade que mais aglutinava esses sujeitos. Contudo, 

percebi, tal qual Woortmann (1990), que São Paulo era uma resposta muito comum e 

imprecisa dada pelos moradores mais antigos ao serem indagados para onde seus filhos 

e netos migravam. Na verdade, poucos escolhiam essa cidade como lugar de moradia. A 

própria vó de Violeta falou isso nesta conversa. A maioria de “sua gente” estava em 

Brasília, mas “acostumou-se” a usar São Paulo como residência, mostrando uma 

dicotomia entre São Paulo e “Norte”, o primeiro caracterizado como lugar de 

oportunidades e riqueza, enquanto o segundo, marcado pela miséria e escassez 

(WORTMANN, 1990), mostrando que São Paulo é muito mais uma localização social 

do que propriamente geográfica.  

 Em relação às filhas, diz que nenhuma saiu de Alto Novo – o que corresponde a 

dizer que são “mulheres de bem”, em contraposição as que foram embora por alguma 

“anormalidade” de comportamento. Diferente dos rapazes que vão para outras regiões 

trabalhar, as garotas que fazem esse percurso não voltam, pois são uma vergonha para a 

família. Pergunto então se as netas podem migrar para longe da família, ao que a 

senhora responde que sim, já que hoje a saída se dá por outros motivos, como para 

buscar emprego, mas que mesmo assim, considera “esquisito” ver mulheres saindo da 

comunidade, embora seja para trabalhar. De fato, percebo certa resistência – manifesta 

em fofocas ao respeito do caráter das jovens – pelas mulheres de hoje saírem para 

Sobral para estudar e depois, possivelmente, para trabalharem fora. Apesar de ser um 

símbolo de status para as famílias terem filhas universitárias, não posso desconsiderar 

que há receio pela reputação dessas jovens, sempre alvo de mexericos sobre o que 

fazem em Sobral. Considero que tal atitude é fruto de um legado cultural local que 

demonizava as mulheres que saiam da comunidade.  

 Quero destacar que sempre que tratei, entre os moradores da comunidade, dos 

projetos de vida e o futuro dos jovens de Alto Novo de vinte, trinta anos atrás, as 

respostas e apreciações foram sempre dicotômicas: de um lado os homens e a 

necessidade da migração para a sobrevivência própria e da família; de outro, as 

mulheres, apartadas da possibilidade de desejar outra coisa que não o casamento e a 

constituição de uma família. Ressalto, portanto, a inflexão de gênero presente na 

elaboração dos projetos daqueles jovens, o que me remete a pensar com a antropóloga 

 



184 
 

feminista Sherry Ortner (2006) acerca da política de agência. Acerca da agência, 

capacidade de agir e elaborar projetos, escreve a antropóloga: 

Em um campo de significado, “agência” tem a ver com 

intencionalidade e com o fato de perseguir projetos (culturalmente 

definidos). No outro campo de significados, agência tem a ver com 

poder, com o fato de agir no contexto de relações de desigualdade, de 

assimetria e de forças sociais (ORTNER, 2006, p. 58).   

 

 Há, portanto, duas significações complementares para entendermos a agência: 

em primeiro lugar seria a capacidade de elaborar projetos – dentro de uma gama 

formulada culturalmente; em segundo lugar relaciona-se a capacidade de agir em dado 

contexto. Assim, entendo a construção e distribuição desse fenômeno como constitutivo 

da criação de pessoas, sobretudo no que se refere ao gênero, isto é, como homens e 

mulheres constroem seus lugares sociais. Entre a juventude de Alto Novo de anos atrás, 

observo como as mulheres eram construídas socialmente com pouca ou nenhuma 

capacidade de agir e elaborar projetos, numa postura passiva de esperar um casamento, 

a maioria das vezes, arrumado pela própria família. Não tinham o direito que as 

mulheres de hoje possuem, de construir e perseguir desejos e projetos. Havia uma 

tentativa de eliminar qualquer traço de agência entre as mulheres, assim como no caso 

das meninas Tswana, estudadas pelos Comaroff, e apontadas como exemplo dessa 

questão por Ortner em sua análise. Aponto, assim, para a conclusão de Ortner sobre o 

caso dos contos dos irmãos Grimm, analisado pela autora: onde a política de agência 

força as mulheres a renunciar qualquer postura ativa. 

 Resistindo as visões de mundo apregoadas até então, as jovens que tomo como 

interlocutoras podem elaborar os seus projetos e agir racionalmente para atingi-los, 

distanciando-se da geração de suas mães e avós. Gilberto Velho (1987) admite que 

certos projetos de maior eficácia simbólica tendem a ser dominantes em certas 

circunstâncias, denominando-os, assim, de projetos contaminadores, isto é, que em 

determinado momento são mais comuns entre os indivíduos. Se antes, como exposto, o 

projeto contaminador era a migração – para os rapazes – ou o casamento – para as 

moças – hoje não se percebe mais uma clivagem a partir do gênero (embora os estudos 

em nível superior seja preponderante entre as mulheres). A universidade se mostra 

como caminho para o “ser alguém na vida”, é hoje o projeto contaminador, nos termos 

de Velho (1987), apesar de entender a dificuldade envolvida no processo de entrada 

desses jovens no ensino superior, sobretudo público.  
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A percepção de que um projeto comum entre a juventude de Alto Novo hoje é a 

universidade veio a partir de repetidas falas das interlocutoras, de outros jovens, 

universitários ou não e até mesmo de suas famílias e moradores do local. “Hoje parece 

que existe uma cultura de todo jovem querer entrar na UVA, sabe? Se você perguntar 

pros meninos que tão na escola hoje, grande parte vai responder que quer entrar na 

UVA”, diz Rosa ao ser indagada sobre o que pensam os jovens da comunidade 

atualmente. Esse depoimento não foi um ponto fora da curva, ao contrário, falas como 

essas foram bem enfatizadas, o que dá a entender que existe um sentimento comum de 

preparação para a universidade. Por exemplo, a irmã caçula de Rosa, de 

aproximadamente quinze anos já fala em seguir o caminho da estudante de Ciências 

Sociais. Por vários momentos pude presenciar primos e irmãos mais novos de Lis e 

Margarida pedindo-lhes para contar como eram suas aulas e o que acontecia na 

universidade, universo sacralizado no imaginário social destes sujeitos, e não raro, 

solicitando-lhes ajuda nas tarefas de casa e nos estudos, com vistas a se preparar para a 

universidade, componente central no cenário dos sonhos e projeções de muitos. Há uma 

“cultura universitária” em Alto Novo – como falou certa vez Rosa – que “contamina” 

grande parte dos sujeitos, apesar de saber que a entrada no ensino superior ainda é bem 

restrita entre os jovens brasileiros (ZAGO, 2006). 

Assim, o ensino superior ainda não é a realidade de todos os jovens da 

comunidade. “Tem gente que não quer conversa com faculdade e ponto final. Ou então 

até desejam, mas não conseguem passar no vestibular, né? Vão trabalhar em Sobral 

mesmo, a maioria na Grendene, por exemplo”, diz Lis. A Grendene, mencionada nesta 

fala de Lis, é uma fábrica de calçados localizada em Sobral, que funciona desde 1993 e 

emprega mais de vinte mil funcionários, constituindo-se em grande atrativo profissional 

para grande parte da juventude do norte cearense. “Eu acho que aqui o jovem que não 

quer fazer um curso superior vai pra Grendene ou então vai embora pro Rio, São Paulo 

ou Brasília, mas hoje em dia são poucos os que vão”, completa a estudante de História.  

 

4.2 Jovens de Alto Novo egressos do ensino superior: os projetos foram/estão 

sendo alcançados? 
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Ao passar a conviver com os jovens de Alto Novo, conhecer suas vidas e 

histórias mais de perto e ver se descortinar diante de mim o que desejavam para seu 

futuro – e não posso deixar de registrar que com imensa vontade que estes se realizem – 

passo a ser instigado sobre como os jovens já possuidores do diploma universitário 

estavam vivendo e se suas aspirações para um futuro próximo tinham se cumprido ou 

estavam a se cumprir. Tal curiosidade é fruto também das inúmeras conversas com os 

moradores do lugar sobre como seus filhos/netos/parentes/amigos estavam após a saída 

da universidade – geralmente a conversa se dava em torno da ocupação profissional 

destes e se havia um “retorno” do diploma. Um trecho de diário de campo acerca de 

uma conversa com a mãe de Violeta é significativo do contexto que pretendo mostrar: 

Num café da tarde, estávamos eu e a mãe de Violeta sentados à mesa e 

a senhora pergunta se eu já havia sido apresentado à Benedita, 

explicando-me de quem se tratava: uma moça que havia se formado na 

UVA e hoje “faz essas coisas ai que você e Violeta fazem” (referindo-

se a pós-graduação). Informo que não, mas que esse nome já havia 

sido me apresentado em conversas anteriores e digo que, pelo visto, é 

um nome conhecido e famoso no lugar. A senhora ri e acena com a 

cabeça que sim, enfatizando com um “nossa, muito, porque ela chegou 

longe, né?”. Logo após, pergunto por que ela é um caso tão 

comentado, se outras pessoas não haviam também chegado no “longe” 

ao qual ela se referia. Diz que é um caso raro, pois a maioria dos 

jovens faz a faculdade e vai trabalhar, e Benedita não, “foi mais 

longe”. Pergunto então, o que os rapazes e moças formados costumam 

fazer quando saem da universidade. “Tem gente de todo jeito”, 

responde a senhora, sempre sorrindo. Fui, então, em busca de 

descobrir que caminhos seguem aqueles que conseguem o sonho de 

terminar o ensino superior e compreender se seus desejos foram ou 

estão sendo satisfeitos. Boas conversas de calçada, certamente, serão 

meu guia nessa empreitada (Diário de campo, 17/08/2017). 

 

 Nessa mesma tarde relatada no diário de campo, após o café, sento-me na 

calçada de casa, a espera que outras cadeiras se aproximem no comecinho da noite. 

Uma das vizinhas então aparece na porta e me convida para que eu vá até lá – já 

tínhamos trocado algumas palavras e havia me aproximado de um de seus filhos – para 

fazer companhia, pois seus filhos haviam ido à faculdade. Sabedor de que a senhora 

possuía um filho graduado – em Filosofia – pergunto em que o primogênito trabalha e 

onde vive. Segundo a mãe, o filho é professor numa cidade próxima, onde também 

reside, afirmando ser algo comum, pois na comunidade não teria emprego para todos 

aqueles que se formam, preparando-se também para a partida dos outros dois filhos 

estudantes, que provavelmente também irão embora, conforme relata. Pergunto, então, 

se a saída de Alto Novo é o que os filhos desejam, ao que responde que nenhum dos 
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filhos queria sair, gostariam mesmo de permanecer no lugar de origem, mas tal desejo 

se confronta com as escassas oportunidades profissionais vislumbradas na comunidade, 

como venho apontando no decorrer deste texto.  

 Durante alguns momentos em conversas nas calçadas ou entrevistas com as 

interlocutoras, ratifico o que foi dito pela mãe de Violeta, que havia “gente de todo 

jeito”, o que corresponde dizer que os caminhos a serem trilhados após a universidade 

são muitos. Nessas oportunidades de falarem sobre os destinos dos universitários do 

lugar, o caso Benedita sempre aparecia com e como destaque das histórias de sucesso 

dos jovens de Alto Novo, mas me interessava saber outros casos. Pude esquematizar 

quatro tipos básicos mais comuns sobre os egressos do ensino superior neste local: os 

que vão embora trabalhar (retornando ou não periodicamente); os que permanecem e 

trabalham na comunidade; os que permanecem e trabalham em cidades vizinhas (alguns 

retornando diariamente ou semanalmente); e aqueles que permanecem e estão 

desempregados. A seguir, apresento exemplos para elucidar essa questão e demonstrar 

como estão hoje esses jovens que passaram pela instituição universitária. Ratifico o uso 

de nomes fictícios utilizados neste texto. 

 A história de Juliana me foi relatada por Lis, na última vez em que estive em 

Alto Novo. Juliana iniciou sua graduação na UVA em 2008, segundo me relata, tendo 

concluído em 2012. Em 2007 havia entrado para o curso de Pedagogia, mas no ano 

seguinte conseguiu passar no vestibular para o curso desejado: Letras – Inglês. Com o 

diploma e licenciada em Língua Inglesa, passou um ano “parada” como definiu Lis o 

período em que terminou a universidade e continuou morando em Alto Novo, com os 

pais, dedicando-se a estudar para concursos. Um ano depois de graduada conseguiu 

passar num concurso para professor efetivo no Piauí, onde mora hoje, tendo casado no 

novo estado. Lis afirma que a amiga desde então retorna para passar uns dias no lugar 

de origem, geralmente nas férias de janeiro e/ou julho para rever a família – a quem 

ajuda financeiramente – e os amigos. Ao contar-me a história de Juliana, pergunto à Lis 

se ficaria satisfeita de tomar o mesmo rumo da amiga, ao que responde: 

Claro! Já pensou eu formada, com um emprego efetivo, onde ninguém 

me bota pra fora, num outro estado, onde ninguém me conhece. É 

como nascer de novo, ter uma outra vida. Ter sua independência, sua 

liberdade de ir onde quiser, chegar que horas desejar, com quem 

quiser [...] pra mim isso está de bom tamanho. E outra: se fosse um 

emprego desses de prefeitura que é igual ioiô que lhe tiram e lhe 

botam que nem um boneco, eu não ia não, mas um concurso é uma 

garantia pra vida toda, né?  
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 Nessa fala, a estudante de História mostra um outro importante desejo que é 

comum entre esses (as) jovens: o concurso público e a garantia de emprego seguro, em 

contraposição aos empregos municipais do lugar, que, como em outros municípios, 

estão vinculados diretamente à política local. O desejo pelo concurso público e 

estabilidade aparecem nas entrevistas de todas as interlocutoras e nas conversas com os 

familiares das universitárias. Juliana, portanto, galgou um lugar bastante desejado por 

todos: a efetivação no serviço público, embora longe de casa, o que para Lis é um 

aspecto positivo, mas não é a opinião compartilhada por todos (as).  

 Maurício é um jovem também natural da comunidade graduado em Geografia 

pela UVA, tendo concluído o curso no ano de 2010. O rapaz é um dos exemplos 

daqueles estudantes que permaneceram no lugar de origem e trabalham na comunidade. 

Maurício é atualmente professor efetivo da Secretaria de Educação do Ceará, lotado na 

escola estadual do local. Fomos apresentados por Violeta, de quem é amigo de infância, 

tendo os dois estudado juntos na mesma turma durante o ensino médio. Mora com os 

pais e dois irmãos mais novos, ambos universitários na UVA. O jovem professor diz 

gostar de sua profissão e que hoje ocupa um cargo que sempre desejou, tendo cumprido 

suas metas profissionais, embora deseje fazer uma pós-graduação e quem sabe ser 

professor numa universidade, mas que se isso não acontecer, sente-se realizado com o 

que tem. Afirma que foi uma “grande benção de Deus” tudo que conquistou e que deve 

grande parte de sua vitória à sua família, que sempre lhe apoiou. Diz ainda que “pegou 

um tempo bom”, referindo-se ao fato de ter se graduado aproximadamente no mesmo 

período da realização do concurso que prestou e foi aprovado, podendo exercer seu 

ofício na sua comunidade, como desejava.  

 Conceição foi outra jovem egressa da UVA que pude conhecer. Também foi 

apresentada a mim por Lis, num finzinho de tarde, quando chegava da jornada de 

trabalho numa cidade próxima, a aproximadamente trinta quilômetros, percurso que faz 

diariamente para trabalhar. Conceição é pedagoga, formada pela UVA em 2013. Apesar 

de dar aulas em outra cidade, optou por continuar residindo em Alto Novo, já que, 

segundo ela, não é tão longe e dá pra fazer o itinerário todos os dias. A decisão se dá 

também em conta da mãe de quem ajuda a cuidar e do marido, que trabalha em Alto 

Novo. Conceição diz que já trabalhou na escola municipal da comunidade, onde era 

contratada pela prefeitura e saiu de lá, pois passou num concurso do município onde 

hoje leciona. Diz que seu sonho de infância era ser advogada ou delegada, mas, bem 

como outros (as) tantos (as) jovens, teve que adaptar seu projeto, pensando dentro do 

 



189 
 

possível no seu contexto. Mostra-se satisfeita pelo lugar que alcançou, enfatizando as 

dificuldades encontradas no caminho e as ajudas que obteve. O que mais lhe satisfaz é 

poder dar uma vida mais confortável para a família e poder ajudar sua mãe que hoje se 

encontra adoentada. Diz não ter muitos sonhos para o futuro, finalizando com um 

“Quem sabe filhos, né? No lado profissional, acho que já não tem muita coisa a buscar 

não”.  

 Uma última situação dos (as) jovens egressos (as) do ensino superior de Alto 

Novo é o caso de Luiza, graduada em Ciências Sociais pela UVA em 2014, que mesmo 

antes de concluir a graduação já atuava como professora da rede municipal. No último 

pleito eleitoral, com a vitória da oposição, todos os funcionários contratados da gestão 

anterior perderam seus empregos, fenômeno muito comum na região (por isso a fala de 

entusiasmo com o concurso público dos (as) jovens). Dessa maneira, Luiza perdeu o 

emprego e desde então se encontra desempregada, sem nenhuma perspectiva, segundo a 

jovem, de obter uma colocação profissional. Ao ser perguntada, numa conversa mediada 

por Açucena, sobre o que estava fazendo atualmente, obtenho como resposta um rápido 

e seco “tô só em casa mesmo”, bastante significativo de um contexto onde a imagem 

privada da casa ainda se confunde com o lugar natural da mulher. Pela sua expressão 

durante nossa conversa, Luiza parece bastante desapontada com a situação atual, 

tentando mostrar a todo tempo que todo o sacrifício dos estudos não valeu a pena, afinal 

sua vida não “andou”, como afirma a jovem. A promessa do diploma não vem se 

cumprindo na vida de Luiza tal qual ela imaginou um dia. 

 Ao contrário do contexto analisado por Celecina Sales (2011) entre jovens de 

assentamentos do MST no Ceará, onde a autora afirma haver uma descrença 

generalizada destes sujeitos na educação formal e nos estudos, no meu lócus de 

pesquisa, como já pontuei em trechos anteriores, observo uma valorização dos 

processos de escolarização por parte dos jovens e familiares. Contudo, como observei 

no capítulo três, o alto quantitativo de diplomas no lugar, principalmente licenciaturas, 

vem provocando recentemente certa desconfiança da parte dos estudantes. Perguntam-se 

se todos terão um “lugar ao sol”, expressão utilizada por Açucena durante uma 

conversa.  

 O contexto elucidado pela situação de Luiza corrobora com o que Machado Pais 

(2001) estabelece como uma quase regra entre os jovens atualmente: a fórmula 

matemática juventude + escolarização não resulta em empregabilidade necessariamente. 

Conforme a Organização Internacional do Trabalho (OIT), em 2014, no Brasil, entre os 
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jovens de 15 a 24 anos, havia um índice de desemprego de 13,9%, quantitativo 

sensivelmente maior que a média geral do país. As relações de trabalho engendradas no 

modelo neoliberal castigam, sobretudo, os mais jovens, e o mundo do trabalho, para 

estes, ganham contornos descontínuos, fluidos e imprevisíveis. Um “caminho às cegas”, 

nos termos de Pais (2001).  

 Luiza diz ter elaborado muitos projetos para o futuro durante a graduação em 

Ciências Sociais, chegando a afirmar que sonhava em ser uma cientista social conhecida 

na sua área de estudo. Hoje, com o desemprego e as urgentes necessidades que o 

cotidiano impõe, parece que os desejos da jovem foram sufocados pela realidade, e um 

emprego para poder contribuir com as despesas de casa já se coloca como primeiro 

plano em sua vida, o que mostra como os projetos se metamorfoseiam de acordo com 

experiências e sentimentos experimentados no transcurso das trajetórias de vida dos 

sujeitos.  

 

 4.3 “Do sonho, uma ponte; da procura, um encontro”: Conhecendo os projetos 

de vida de uma juventude rural. 

  

 Participar de parte significativa do cotidiano desses (as) jovens rurais – 

principalmente o deslocamento diário para a universidade, mas também em outras 

oportunidades – descortinou diante de mim uma miríade de sonhos e vozes pouco 

escutadas e, por isso, desejosas por um ouvido atento e uma atenção e interesse 

metódicos. Para Lis, por exemplo, creio ter representado uma cabeça que lhe entende e 

um coração que voa na mesma altura que o seu.  

 É verdade que se os desejos são muitos, dos mais ambiciosos aos mais práticos e 

comuns, também há aqueles que não sonham, nem projetam, para quem o deslocamento 

cotidiano para os estudos não significa mais que uma prática diletante, um refúgio da 

realidade e de seus problemas. Esses fogem à clássica definição de projeto formulada 

por Gilberto Velho (2003), alicerçado em Schutz, que diz que só há projeto quando se 

tem uma ação ou um repertório de ações com algum objetivo predeterminado. Uma das 

questões me movem nesta pesquisa é descobrir o que querem e o que desejam essas 

jovens, questionar suas “escolhas”, compreender a elaboração de seus projetos. Para 

tanto, me utilizo da noção de indivíduo multifacetado de Bernard Lahire (2004), que 

acredita que o indivíduo é fruto de uma multideterminação e múltiplas combinações de 

fatores. Dessa forma, pensar os projetos elaborados por estas jovens requer ampliar o 
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horizonte sob diversos prismas, tendo em vista que seu delineamento não se dá de forma 

solitária, irracional e num único momento decisório. Ao contrário, é um processo 

complexo, onde o tempo, as sensações, as experiências, os sentimentos e as 

necessidades cotidianas rearranjam seus contornos.  

Apesar de estar tratando de jovens que, a primeira vista, podem parecer um 

bloco coeso e homogêneo, possuidoras de habitus similar, e, por isso, com uma 

tendência de seguir as mesmas direções projetivas, verifico assim como Velho (2003) 

que as experiências particulares produzem efeitos e caminhos projetivos divergentes, a 

depender da trajetória de vida de cada uma. Se o desejo de todas elas é o que 

denominam de “realização”, cada uma deseja percorrer diferentes itinerários para 

chegar a “ser alguém na vida”. Se para Lis, realizar-se é ter autonomia e liberdade em 

relação à família, para Margarida a ênfase se encontra na dimensão econômica, para ter 

tudo que sempre quis e dar uma vida confortável aos pais. Nas palavras de Gilberto 

Velho (2003): 

Trata-se de diferenças de motivação vinculadas a trajetórias e leituras 

específicas do sistema simbólico que constitui a cultura de que 

participam [...] O objetivo seria demonstrar que dentro de um universo 

que segundo critérios socioeconômicos como renda e ocupação 

poderia ser visto como homogêneo, encontram-se fortes 

descontinuidades em termos de ethos e visão de mundo (VELHO, 

2003, p. 41). 

  

 Embora os planos divirjam de acordo com os contextos vivenciais de cada uma 

das jovens, e elas tenham certa liberdade para elaborar seus projetos com relativa 

autonomia – Velho (1987) coloca que o ponto de partida para se pensar em projeto é a 

noção de que os indivíduos podem escolher – suas aspirações futuras são sempre 

elaboradas num dado campo de possibilidades, isto é, dentro de condições delimitadas 

objetivamente pelo contexto social e cultural de uma sociedade. Sobre isso, pontua 

Velho (2003): 

Os projetos são elaborados e construídos em função de experiências 

socioculturais, de um código, de vivências e interações interpretadas 

[...] Formula-se e é elaborado dentro de um campo de possibilidades, 

circunscrito histórica e culturalmente [...] Em qualquer cultura há um 

repertório limitado de preocupações e problemas centrais ou 

dominantes (VELHO, 2003, p. 26-27). 

 

  

 Assim, mesmo que haja um processo de individualização na elaboração dos 

projetos, como prega Velho (1987) – mesmo nas sociedades mais totalizadas e 

hierárquicas, como a que Dumont estudou, por exemplo – “o processo de 



192 
 

individualização não se dá fora de normas e padrões por mais que a liberdade individual 

possa ser valorizada” (VELHO, 1987, p. 25). Acusações e estigmatização são sempre 

acionadas quando um projeto destoa do repertório culturalmente tido como aceitável 

moralmente. Lis demonstra como se dá esse processo de controle e estigma por parte do 

sujeito que deseja desviar-se dos paradigmas culturais existentes. 

Eu percebo que aqui, por mais que as pessoas façam faculdade e se 

formem, até os mais jovens querem ficar aqui. É do gosto da família, 

né, todo pai e mãe quer o filho perto, eu acho isso normal. Mas, eu não 

quero. Eu já anunciei que quero ir embora e se for pra longe, melhor 

ainda. Ai por isso eu fico de ruim, de filha desnaturada, me chamam 

de ovelha negra da família, mas ninguém quer saber por quê eu quero 

isso. Na hora de cobrar, todo mundo sabe, mas não fazem nada pra eu 

ter o gosto de ficar.  

 

 Observo como, de fato, os projetos dessas jovens, em sua grande parte, 

procuram adaptar-se ou conciliar um projeto de individualização e aparente 

descolamento da comunidade com um receituário marcado pela influência coletiva 

familiar – o caso de Açucena mostrado adiante é um exemplo disso. Algumas dessas 

jovens vivem, portanto, uma tensão constante na elaboração dos projetos, onde de um 

lado encontra-se a chance de “ser parte de um todo predefinido com um mapa delineado 

e a possibilidade de manobra no desempenho de papéis, explorando ou criando novas 

alternativas” (VELHO, 1987, p. 46). Neste sentido, sustento a idéia de que estamos 

lidando “com um sistema que apresenta hierarquia e individualismo como ordens 

simbólicas alternativas, ora complementares, ora contraditórias” (VELHO, 1987, p. 53). 

Se há uma tentativa de estabelecer uma descontinuidade e ruptura na individualização 

dos projetos – sobretudo potencializada pela experiência universitária – as referências 

nucleares persistem encarnadas na instituição familiar, como mostrarei.  

 Outra importante característica verificada em todos os projetos – em menor ou 

maior intensidade – é o grau de racionalidade cotidiana presente nas falas e 

comportamentos das interlocutoras. De acordo com Velho (1987), “o projeto dá ênfase 

na dimensão mais consciente da ação social. Implica algum tipo de avaliação, uma 

estratégia, um plano para realizar certas metas, uma noção de tempo com etapas se 

encadeando” (VELHO, 1987, p. 69). As jovens aqui investigadas organizam um 

repertório de ações lógicas e congruentes com o que pretendem num futuro próximo, 

para que seus objetivos sejam realizados, como Açucena declara: 

Eu acho que tudo começa com a motivação, né. No meu caso e 

acredito que pra muitos e muitas daqui a motivação é ter uma vida 

melhor, depois a ajuda da família que faz ser possível acessar o ensino 

superior [...] então, primeiro tem que passar no vestibular e pra isso 
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tem que se dedicar nos estudos, se você perceber isso no ensino médio 

logo, melhor, né? Depois que passa, você precisa lutar pra 

permanecer, e o ônibus é a nossa salvação, né? Por que se não fosse 

ele muita gente não ia poder estudar e batalhar pelos sonhos. Depois, 

lutar pela sobrevivência nos quatro, cinco anos de curso, que não é 

fácil, se manter, estudar, muitas vezes, trabalhar, aff, é coisa demais 

[...] Depois de formado ir atrás de emprego, estudar ainda mais pra 

passar num concurso, ter um bom emprego, né? E muitos com 

cobrança em cima, né também, no meu caso não, mas eu tenho amigos 

que são cobrados e tem que enfrentar. Depois, enfrentar o trabalho, se 

especializar, subindo na vida, continuar estudando, ir construindo sua 

vida e as coisas vão se desenrolando, né? 

  

 Esse encadeamento de ações quase nunca é tão linear quanto parece ser ou 

mesmo pode ser completamente transformado, em face da ação de outros atores sociais 

e mudanças sociais, culturais e históricas. O caso de Luiza, relatado neste capítulo, 

elucida essa questão. Ela e outros tantos (as) jovens têm seus percursos, que já foram 

orquestrados e definidos, alterados diante de circunstâncias objetivas que lhes escapam 

o alcance. Em certa ocasião, Açucena me falava sobre o que chamou de “sonhos 

frustrados” de jovens conhecidos seus, citando uma amiga – cuja referência foi breve – 

que precisou desistir – ou ao menos adiar – o sonho do curso superior e o que ele 

poderia lhe proporcionar por conta da doença da mãe, que precisa hoje dos seus 

cuidados em tempo integral.  

 Como mostra Kamila Sousa (2016) em pesquisa com jovens do assentamento 25 

de maio no norte cearense, primeiro território do MST neste estado, as dificuldades 

enfrentadas no curso de vida, os caminhos emaranhados pelas urgências cotidianas se 

constituem como nós que visam frear e aniquilar seus sonhos. Diante do intricado 

labirinto da vida, esses jovens se (re) inventam na criatividade ordinária do cotidiano, 

são movidos pelo desejo de mudança, aproveitam as oportunidades, recuam, mas não 

desistem, entre a permanência e os altos vôos, criam táticas de resistência e “jogam com 

a cidade”, como forma de viabilizar seus projetos, unindo e interseccionando o rural e o 

urbano, como forma de aproveitar o melhor dos dois mundos, impulsionando suas vidas 

e desejos. A seguir, apresento vozes, sonhos e histórias de luta, que entre a escolha e as 

condições objetivas, entre campo e cidade, entre individualização e hierarquia e 

totalidade, se refazem e resistem nas labirínticas faces de seus caminhos. 

 

4.3.1 Lis e o grito de liberdade: um projeto de ruptura? 
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 Ao fazer um balanço dos momentos em que estive com Lis durante conversas e 

entrevistas que realizei, me dão a impressão de um movimento circular, onde sempre 

caíamos no mesmo tema: a família e a dominação que esta exerce sobre sua vida. 

Independente do assunto sobre o qual conversássemos, a jovem “pulava” para a direção 

do seu maior projeto: a liberdade, cuja busca é explicada pelo cativeiro familiar. 

Considero a estudante de História aquela dentre as interlocutoras que mais demonstra 

uma tentativa de ruptura com a comunidade e, sobretudo, com o que a família 

representa, o que não significa que o grupo familiar esteja excluído dos seus projetos, 

pelo contrário. Quando fala de ter um emprego, após a universidade, são os pais com 

quem primeiro deseja compartilhar os louros da vitória, embora morar em Alto Novo só 

fosse uma saída “na última, última das hipóteses, nos meus piores pesadelos”, pontua 

Lis. 

 Ao falar sobre seus projetos, a jovem não faz muitos rodeios e é clara: “Os 

projetos são muitos, tenho muitos desejos, mas se pudesse resumir em uma palavra 

seria ter a liberdade que eu não tenho hoje”. Seu contexto e relação familiar – 

desenhada ao longo do texto – deixam claros os motivos das escolhas da estudante. 

“Meu sonho hoje é ter um emprego, poder ter uma casa minha, uma vida independente, 

sem ninguém me dizendo o que devo fazer”, concluiu Lis. 

 Considerando que teve uma trajetória de sucesso na educação básica, tal fato não 

foi capaz de cultivar em Lis o desejo por perseguir um “sonho de infância”: o de tornar-

se médica. Interrogada sobre os motivos da primeira escolha profissional, não sabe 

responder com clareza, pontuando apenas a beleza envolta no ofício de salvar vidas. 

Quando já estávamos conversando sobre outras questões, Lis retorna a este ponto para 

dizer: 

Olha, eu tenho uma tia em Fortaleza que trabalha há muitos anos na 

casa de uma família [...] a patroa dela é médica, uma vez quando era 

criança e estava na casa dela, ela me levou até lá um dia. Eu acho que 

ter visto aquela mulher tão bonita, tão cheia de si, tão poderosa com 

aquela roupa branca pode ter me influenciado, né? [...] Eu achei muito 

lindo, pode ser que aquela cena tenha ficado no meu inconsciente e me 

veio à memória agora que você me perguntou, mas nunca tinha parado 

pra pensar nisso não. 

 

  

 Jogando dentro da lógica bourdieusiana da “causalidade do provável” e das 

condições objetivas dadas em seu contexto, diz que logo que ficou adolescente percebeu 

que as chances de se tornar médica eram poucas. Ao terminar o ensino médio, decidiu-
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se por prestar vestibular para Administração, alegando que dentre as possibilidades, 

seria um curso que lhe renderia retorno financeiro, demonstrando uma racionalidade 

ímpar na escolha. Contudo, após três reprovações, o projeto teve que ser modificado 

novamente. Com o desejo pela independência financeira que poderia lhe render o fim 

mais desejado (a saída da casa dos pais), racionalmente entendeu que formar-se 

professora seria vantajoso, pois “emprego para professor não falta”, embora faça 

menção ao salário desprivilegiado do magistério. Influenciada pelo professor de 

História que teve no ensino médio, com quem demonstra ter uma boa relação até hoje, 

presta vestibular pela quarta vez, desta feita para o curso de História, logrando êxito. 

Sobre o momento de decisão para o curso que faz hoje, diz: 

Administração nunca foi meu sonho, assim como História também 

não é, pra falar a verdade, nunca tive paixão, paixão por nenhuma 

profissão [...] escolhi História por que é aquela coisa, né, tava com 

quase vinte anos sem fazer nada da vida, sem a vida andar, então eu 

precisava dar um jeito, entrei pra História e gosto do curso, acho que 

me identifico em ser professora, e é esse diploma que vai me 

possibilitar meu sonho de verdade, ser independente, se Deus quiser. 

  

 A escolha profissional, assim, aparece como aspecto secundário em sua vida. 

Passa a calcular racionalmente o caminho a seguir para atingir a finalidade da sua vida 

hoje: ter um emprego e, com isso, sua liberdade. A direção escolhida foi cursar uma 

licenciatura e ter como ofício o magistério, justificando a escolha pela aparente 

facilidade de se inserir no mercado de trabalho. A universidade é um dos pontos 

necessários para que seu projeto se realize, atribuindo a esta instituição centralidade no 

desejo de mudança de vida.  

 Apesar de entusiasmada com a longevidade escolar, teme que os sonhos não se 

concretizem, apontando como maior medo ter um diploma e não possuir um emprego, o 

que lhe obrigaria a permanecer em Alto Novo nas mesmas circunstâncias em que vive 

hoje. O fato de anunciar abertamente que não pretende continuar na comunidade é 

entendido pela família e pelos mais próximos como ingratidão da filha, que deseja 

“largar” os parentes, segundo sua concepção, e ir para longe tentar a sorte. Observo que 

apesar da existência de jovens que migram para outras cidades, o esperado é que, se 

possível, os filhos permaneçam ao menos próximo dos pais, prestando-lhes toda 

assistência possível. Nesse sentido, Lis é tomada como desviante de um paradigma 

local. Sobre a importância do contexto cultural e do sistema de pensamento de uma 

sociedade, afirma Gilberto Velho (1987): 
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Os padrões de normalidade legitimarão ou não dentro de uma situação 

particular as condutas e ações individuais. Um código ético-moral 

definirá o errado, inadequado, incestuoso, impróprio, sujo, poluído, 

perigoso que possa haver nos corações e mentes dos homens e nas 

suas condutas e interações (VELHO, 1987, p. 28).  

  

 Na interpretação de Lis, sua família e os mais próximos entendem que a jovem 

“nega” seus parentes, tornou-se “besta” pelo contato com outras pessoas em Sobral e se 

mostra egoísta, por não mostrar que o seu maior interesse é a família (ao contrário do 

que mostra Margarida, por exemplo). Como bem acentua Velho (1987), “existe a ideia 

de que sua mente é corrompida por agentes externos às fronteiras da sua sociedade, 

tornando-se massa de manobra de interesses de fora [...] desarruma e desorganiza uma 

ordem natural” (VELHO, 1987, p. 59). Para este autor, o contato com outros grupos e 

círculos, como ocorre na experiência universitária dessas jovens, pode afetar 

vigorosamente a visão de mundo dos que transitam entre universos diferentes, “estão 

mais sujeitos do que em sociedades de pequena escala a invasão de seus mundos, à 

irrupções e crises ocasionadas pela proximidade física e sociológica com outros estilos 

de vida e definições de realidade (VELHO, 1987, p. 32). 

 Gilberto Velho (1987) no trecho citado acima nos mostra mais uma vez o peso 

das estruturas sociais na elaboração dos projetos, que precisam ser “legítimos” e 

moralmente aceitáveis dentro de um sistema de pensamento, logo o rótulo de “ovelha 

negra” da família incomoda a estudante de História, que explica que não se considera 

egoísta por pensar em ir embora e construir uma vida distante do núcleo familiar – 

enfatizando que pretende ajudar os pais e os irmãos com o que puder financeiramente.  

 Velho (1987) explica que aquele que mais se individualiza no processo de 

elaboração dos projetos é alvo de estigma, como já posto, denominado muitas vezes de 

“ingrato, avarento, egoísta [...] o que se individualiza mais é potencialmente um 

desviante na medida que, por sua própria trajetória, tenderá a não ser ortodoxo aos 

costumes e normas de onde se saiu” (VELHO, 1987, p. 48).  

 É nesta situação em que se encontra Lis, com o projeto de se individualizar, 

mostrando em sua fala um desejo de ruptura com uma ordem natural e moral prescrita 

pela família, de quem deseja se afastar, ao menos fisicamente. Deseja concluir a 

faculdade, ter um bom emprego, poder morar sozinha e “aproveitar a vida”. Por outro 

lado, embora haja o projeto de construir uma vida solitária, em nenhum momento o 

núcleo familiar deixa de orbitar as preocupações de Lis. O “medo de sobrar” 

(NOVAES, 2003), ou seja, não conseguir realizar seus projetos é algo que afetaria tanto 
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a jovem quanto a família, pois a estudante demonstra uma grande obrigação moral para 

com os pais e irmãos, como demonstra a seguir: 

Dizem que eu sou uma pessoa ruim por querer ir embora, mas muitos 

não me entendem [...] eu penso muito na minha família, já pensou se 

eu dou errado na vida, o que vai ser dos meus pais quando estiverem 

mais velhos? Por que eu sou a única que posso dar uma velhice mais 

confortável para eles, eu sei das minhas obrigações como filha, não ia 

deixar nunca eles sozinhos, mas eu também quero viver, eu tenho esse 

direito, ninguém sabe da vida de ninguém pra apontar o dedo, eu 

tenho consciência dos meus deveres enquanto filha e sou muito 

responsável. Mas, eu preciso viver e aproveitar as coisas boas 

também. 

 

 Conforme Osterne (2001), a família é o lugar da ambivalência. Se por um lado, 

fonte de carinho, amor, espaço privado de cada um, por outro, temos as ilusões, 

tragédias e tensões. A instituição familiar seria, portanto, fenômeno paradoxal. Lis 

aponta para essa questão quando reconhece a importância da família na condução dos 

seus caminhos, sobretudo a mãe, contudo reconhece também que os pais dificultam 

também sua vida, à medida que não pode fazer aquilo que acha pertinente e naturalizado 

para uma jovem de sua idade.  

 Lis apresenta, portanto, um projeto de recusa da reprodução da vida que leva 

atualmente. Recusa a castração na qual foi criada. Recusa o trabalho agrícola. Recusa a 

vida em Alto Novo, embora seja nítido que não há uma completa ruptura ou 

descontinuidade, haja vista que a família ocupa lugar na elaboração do projeto de 

liberdade. Se a finalidade última do projeto de Lis é a autonomia, a preocupação moral 

com os pais circunda sua cabeça também. As interações no meio onde foi socializada 

não lhe permite um engajamento dentro da perspectiva cultural local, mas, sem dúvida, 

o parentesco pulsa forte na condução dos seus projetos, corroborando com Velho (1987) 

ao dizer que família e parentesco e suas representações são fundamentais e continuam 

vivas mesmo para aqueles indivíduos – ou talvez principalmente estes – que pretendem 

romper ou renunciar do ethos onde foi gestado.  

 Inspirado em Schutz (2012) e sua teoria da motivação, que diz que todo projeto 

tem um porquê e um para quê, acredito que o projeto de Lis nasça da recusa á vida e ao 

sistema de pensamento onde foi socializada, de castração feminina, e cresce em direção 

aos ventos futuros de liberdade, que virão, segundo a estudante, com um diploma e um 

emprego. Esse é o futuro planejado da estudante de História: um vôo de beleza e 

liberdade.  
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4.3.2 Margarida: a racionalidade e o desejo de “crescer” como marcas do projeto. 

 

 Assim como Lis, Margarida também coloca a família como importante peça do 

projeto de vida, fazendo menções constantes ao núcleo familiar. Embora mostrem 

diferenças notórias no trato desta instituição: enquanto Lis acusa os pais e irmãos de 

castração, Margarida faz poucas referências negativas a estes, demonstrando que sua 

liberdade não fora tão tolhida quanto a da estudante de História (embora haja proibições 

a certas condutas). Acredito – como já coloquei no primeiro capítulo – que isso se deva 

ao fato de que as mulheres na casa de Margarida possuem maiores vencimentos e maior 

participação no orçamento familiar que o pai, agricultor, e o irmão, caçula que não 

trabalha. Ressalte-se que, apesar disso, o pai constitui-se em importante autoridade 

moral. 

 Diz nunca ter tido um grande sonho profissional, mesmo quando criança, 

período comum de florescimento do “querer ser alguma coisa”, nenhuma profissão lhe 

chamava a atenção. Aluna com boas notas no ensino médio, afirma nunca ter tido 

dificuldades na escola, considerando-se ótima aluna, contando sempre com o apoio e 

acompanhamento dos pais e irmãs mais velhas, grandes incentivadores e apoiadores 

para que o curso universitário fosse possível. Ao falar sobre a entrada na universidade, 

atribui grande peso à família e aos seus esforços próprios, estes últimos bastante 

enfatizados, pois como diz a jovem, orgulhosa de sua conquista, “passar no vestibular 

da UVA para Contábeis não é coisa fácil não, precisa ser muito bom”, acrescentando 

que tal curso só perde para Engenharia, Direito, Enfermagem e Administração na 

dificuldade para conseguir uma vaga.  

 Escola e família são redes bastante citadas para explicar o “sucesso escolar”, 

afirmando que foi na escola que o desejo de “ser alguém na vida” começou, e os pais 

ajudaram no que foi possível, dentro de suas limitações. Ao ser perguntada o que é “ser 

alguém na vida”, a estudante responde: 

Ah, é ter um lugar ao sol, ter coisas boas, poder desfrutar de uma vida 

boa e confortável, coisa que eu e meus irmãos não tivemos, né, não 

por que nossos pais fossem ruins, mas por que não tinham condições 

mesmo [...] então, eu entendo que ser alguém na vida é você poder se 

inserir na sociedade, o que a gente chama de sociedade de consumo, 

eu acho que é através do mercado, do consumo que a gente consegue 

[...]Eu quero ter casa, carro, roupas boas, essas coisas, claro, que não é 

só isso, mas é importante. Então, eu quero ter as minhas coisas e poder 

dar uma boa vida pra minha família, uma velhice mais segura pros 

meus pais. Quem não tem essas coisas é que não é ninguém na vida 

[...] outra coisa importante é o reconhecimento das pessoas, eu escuto 

as pessoas aqui falando de fulano que ganha tanto, compra isso, faz 
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aquilo, tudo fruto do seu trabalho, é muito bonito de ouvir, quero que 

um dia falem assim de mim também, que eu cresci, que eu venci na 

vida pelos meus esforços e minha família poder desfrutar de tudo que 

eu ganho. 

 

 Um dos pontos que observei foram as referências aos jovens egressos da UVA 

que lhes servem como exemplo e inspiração de vida, como a estudante pontua nesta 

fala. As dificuldades cotidianas, o cansaço das viagens e da rotina de estudos é o 

caminho que sabe que deve percorrer para chegar ao “sucesso”. Mostra-se bastante 

focada, estratégica, articuladora de ações para que seus planos se cumpram. Diz que 

hoje o que depende dela é estudar muito, e é o que faz, dedicando grande parte dos dias, 

feriados e fins de semana para os estudos, pois como já pontuei no terceiro capítulo, 

sente-se “atrás” de seus colegas de turma em relação a alguns conteúdos.  

É importante destacar a ênfase que Margarida coloca na dimensão 

material/econômica. Um dos principais aspectos do seu projeto é “ter”: ter boas 

condições de vida, ter dinheiro e ter tudo aquilo que este pode lhe oferecer. Seu projeto 

não mostra descolamento da família, pois o desejo de ter engloba também a família, eu 

diria, principalmente, quando a jovem coloca que quer dar uma vida e uma velhice boa 

para os pais e faz questão de que estes desfrutem do resultado de seu trabalho. Assim, 

como Lis, Margarida também acentua a responsabilidade com o núcleo familiar, embora 

esta última, diferente da primeira, divida entre os irmãos os cuidados que os pais 

merecem.  

 É simbólico e bastante significativo o fato de Margarida afirmar que nunca teve 

uma grande aspiração profissional. Apesar disso, foi a única dentre as interlocutoras que 

prestou vestibular sempre para o mesmo curso, sendo aprovada na terceira tentativa, e 

em suas falas, também diferente das demais, não há recurso a uma adaptação das 

escolhas: decidiu fazer Ciências Contábeis e persistiu até lograr êxito. Apesar disso, 

considero que, para esta jovem, qualquer profissão que lhe rendesse bons rendimentos 

seria válida. É isso que fala neste trecho: 

Olha, eu escolhi Contábeis e gosto, mas não posso dizer que sinto 

tesão por isso, sabe? Faria outro curso fácil, quem sabe Direito. Eu 

escolhi por uma questão prática, acho que o mercado é bom pra 

contador, não aqui no Alto Novo, mas fora, quem sabe. Posso dizer 

que minha escolha foi pensando em retorno financeiro e posso 

também ser professora, por exemplo, mas de universidade, que dá 

mais dinheiro (risos) [...] no fim das contas acho que o critério de todo 

mundo é mais ou menos esse, por que ninguém faz uma faculdade pra 

viver de brisa. 
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 No desenrolar dessa fala, a jovem pondera uma importante questão: a 

permanência ou a saída de Alto Novo. Destaca que é uma escolha para a qual é 

indiferente: “para mim tanto faz, vou para onde eu tiver emprego, né? Aqui eu acho 

difícil, então eu tenho quase certeza que terei que ir embora mesmo”. A possibilidade 

de saída de Margarida não se dá nos mesmos referenciais de Lis, pois para a estudante 

de Contábeis, sair do lugar e ter um bom emprego equivale a levar também os pais, ou 

na pior das hipóteses, garantir uma vida bastante confortável para estes, ou ainda admite 

que se um dos irmãos tiver melhores condições, que se incumba dos cuidados paternos. 

 Afirma ter medo do futuro – outro traço comum a todas – e da não realização do 

seu projeto, que consiste em se formar, fazer mestrado e se tornar professora 

universitária, recebendo um bom salário que lhe possibilite possuir tudo aquilo que não 

possui hoje: uma boa casa, um bom carro, boas roupas, um padrão de vida bom. Para a 

jovem, esse é o melhor dos cenários que vislumbra, “mas, se não conseguir conquistar 

isso, por que sei das dificuldades, trabalhar como contadora, juntar uma grana e botar 

meu próprio escritório estaria de bom tamanho”, conclui Margarida. A jovem conta 

com um “plano B”, afirmando que este é mais fácil de ser realizado e mencionando as 

necessidades cotidianas que precisam ser supridas através de um emprego o quanto 

antes, pelo menos depois de formada. Sinal de certa tendência imediatista é que, dentre 

as interlocutoras, Margarida é a única a ter uma pequena fonte de renda, que não 

considera “trabalho”, pois só lhe fornece dinheiro suficiente para arcar com despesas 

básicas na universidade. Sobre a existência de uma segunda opção de projeto, considero 

que seja comum entre jovens de classes populares, haja vista os grandes percalços 

enfrentados na consolidação dos projetos.  

 Considero que as condições econômicas da família – que já foram bem piores 

uns anos atrás, como faz questão de ressaltar a estudante – são as forças motrizes que 

impulsionam o projeto de Margarida, alicerçado na racionalidade e na base material da 

vida. São de onde “nascem” os projetos, conforme Schutz (2012), o motivo que leva a 

formulação dos desejos. É o que pondera também a jovem ao afirmar que “quem 

conhece a pobreza de perto, não quer ver ela nunca mais, por isso eu estudo, eu 

batalho, enfrento tudo”. Os estudos, a universidade, o diploma é o que possibilitará, 

conforme a jovem, uma vida de conforto e de realizações materiais para si e para os 

seus, maior objetivo do seu futuro – ao menos, até então. 
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4.3.3 Rosa e sua história de superação em busca do reconhecimento 

 

 A estudante de bacharelado em Ciências Sociais, aos vinte e um anos de idade, é 

a que se encontra com menor grau de elaboração racional e objetiva de um projeto de 

vida. Em vários momentos, a jovem deixou isso claro, inclusive com certa insatisfação 

em relação ao curso escolhido, e diz não saber muito bem o que esperar do futuro com 

um diploma de cientista social. Afirma que, após o ingresso na universidade, viu que a 

opção pelo bacharelado foi errada, devido a difícil inserção no mercado de trabalho, 

mas pretende concluir o curso e fazer também a modalidade licenciatura, que lhe 

renderia, pelo menos, o emprego de professora de sociologia, que é o que, de fato, mais 

figura em seus discursos como exercício profissional futuro.  

 Embora vislumbre o magistério como opção mais viável, esse não é o primeiro 

plano da jovem, aquilo que mais lhe satisfaria profissionalmente. Apesar de dizer que 

nunca teve um grande sonho profissional, diz possuir o desejo de ser reconhecida, de 

“ser alguém na vida”, para poder mostrar aqueles que um dia duvidaram da sua 

capacidade – inclui-se aqui seu pai. Faz menção a isso se referindo ao fato de nunca ter 

sido uma “aluna brilhante” e ter recebido chacota na adolescência. Viu no exercício da 

profissão de cientista social – que considera “elegante”, típico de intelectuais – a 

possibilidade da visibilidade e de reconhecimento, de que tanto fala em momentos 

diversos. Hoje, mostra-se desanimada em seguir a carreira que escolheu trilhar, fazendo 

planos de lecionar, caminho mais viável, segundo ela, pois diz não ter as mesmas 

oportunidades que alguns outros por não poder usufruir da universidade integralmente, 

dentre outros, pelo fato de não morar em Sobral. Destaco que falar em projetos é falar 

em possibilidades a serem exploradas pelo sujeito, mas também do reconhecimento das 

estruturas e dos limites impostos por estas (VELHO, 1987).  

 Dentre as interlocutoras é aquela que mais faz referência ao trabalho agrícola, 

recordando que muito “ajudou” o pai nas plantações que, por muitos anos, eram a única 

fonte de renda da família. Assim como as demais investigadas, recusa a vida do trabalho 

na roça, atribuindo a este a idéia de atraso de vida, “que não coloca ninguém pra 

frente”, arremata Rosa. Como acentua Zenaide Alves (2013), saber o que não se quer é 

importante para a elaboração dos projetos, pois falar de projeção futura é também 

renegar/desengajar-se de uma perspectiva, que normalmente já foi vivida pelo sujeito e 

recusada para o futuro, como acontece com Rosa.  
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 Segundo a estudante de Ciências Sociais, apenas no último ano do ensino médio 

se atentou para o vestibular como importante momento da vida, decisivo para a 

realização de seus projetos de vida. Esse despertar se deu com a interação com os 

professores, que neste momento da vida, começaram a falar e a instigar Rosa e seus 

colegas a prestarem o vestibular e se prepararem para tal. Neste sentido, a jovem aponta 

a escola “Priscila”, forma carinhosa como se refere ao colégio em que estudou, como 

central para sua entrada na universidade, embora reconheça que não lhe deu todos os 

instrumentos necessários para a conquista da vaga na universidade, como discuto no 

capítulo anterior. Aliado à escola, a jovem aponta também a mãe como mola propulsora 

dos projetos de vida, pois foi a progenitora quem sempre fez todos os esforços para que 

a filha pudesse se escolarizar nas melhores condições possíveis, dentro dos limites de 

uma pobre família rural. Enquanto a mãe é mencionada com carinho e emoção, a figura 

do pai – a quem mostra ter problemas na relação, mas em momento algum foi 

mencionada sua natureza e origem – aparece como paradoxal. Se por um lado, o 

menciona como alguém que nunca confiou no seu potencial, colocando-a para baixo e 

retirando sua autoestima e auto-confiança, este fato aparece como incentivador para que 

a jovem fosse “alguém na vida”. Isso fica claro quando Rosa afirma que deseja que 

todos os que duvidaram da jovem possam vê-la crescer na vida, almejando assim 

reconhecimento – palavra de ordem para pensar o projeto de vida da estudante. Dessa 

forma, a fonte de motivação para que Rosa elabore seus projetos é a invisibilidade a 

qual esteve submetida durante sua vida escolar e em casa, com a relação com o pai.  

 A universidade faz parte do caminho trilhado pela jovem. Para ela, visibilidade e 

reconhecimento são seus grandes objetivos de vida, inicialmente, através da profissão 

de cientista social. Ao que me parece, os três semestres de curso parecem ter frustrado 

tais aspirações, e outros projetos já são elaborados. Prova disso, é que em uma de nossas 

entrevistas, Rosa faz menção a realização de um concurso público para professores da 

rede estadual do Ceará. “Já estou de olho no próximo concurso pra efetivo, né? Nesse 

meio tempo pretendo fazer a licenciatura pra ficar mais fácil [...] hoje acho o caminho 

mais fácil para sobreviver, né? Pelo menos nas minhas condições”, diz a estudante.  

 Ao falar em condições materiais para sobreviver, Rosa, diferente de Margarida, 

não ambiciona um projeto com grandezas econômicas. Insere-se dentro daquilo 

observado pela socióloga Aleksandra Oliveira (2015), ao investigar projetos de vida de 

jovens secundaristas cearenses de classes populares, que em sua maioria, anseiam 

direitos elementares previstos constitucionalmente a todos os cidadãos brasileiros, que 
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confiram o mínimo de dignidade à pessoa humana, como direito a moradia, educação, 

transporte e trabalho. Dessa forma, Rosa afirmou várias vezes que os rendimentos 

econômicos não são seu grande motivador – embora necessários e a jovem aponta para 

a consciência desta necessidade.  

 Em sua fala, nota-se claramente a substituição do projeto de ser socióloga, 

trabalhando fazendo pesquisa social ou em um órgão público – afirmando a dificuldade 

de realização do projeto – para o desejo de ser professora, onde apresenta um 

encadeamento de ações lógicas, pretendendo concluir o bacharelado e a licenciatura o 

quanto antes, para poder ser candidata a uma vaga para professor da rede estadual num 

concurso que sequer se ventila a possibilidade. Ao falar do desejo de ser socióloga, que 

já foi um projeto ao entrar na universidade, a própria jovem considera que “foi um 

sonho, algo muito difícil de ser alcançado, sabe? Eu vejo isso hoje, pelo menos na 

realidade daqui, né.” A ponderação de Rosa nos remete a noção de desvio utópico, 

formulada por Boutinet (2002), que se refere a um projeto marcado pelo excesso de 

abstração, que não deixará de ser uma promessa. Com suas palavras: 

Eu acho que é uma das poucas possibilidades para mim, sabe? Exercer 

o que o bacharelado propõe é muito difícil pra realidade que eu tô 

inserida[...] Eu já tô até me informando das coisas do concurso, como 

é [...] baixando provas, estudando aquelas partes de conhecimentos 

educacionais [...] não dá pra perder tempo por que é muito concorrido, 

para sociologia sempre são poucas vagas e quando sai o edital o 

pessoal já tá estudando faz tempo, não posso ficar para trás [...] 

primeiro agora é continuar me dedicando, estudando o que eu puder, 

fazendo mais disciplinas que o normal pra ver se eu acabo o curso 

antes do próximo concurso [...] e como lá em Alto Novo já tem uma 

pessoa efetiva em sociologia, eu sei que não tem como permanecer lá, 

mas eu espero que eu consiga ficar ao menos nas cidades próximas 

para poder ir toda semana pelo menos. 

 

 Considero, portanto, que hoje as pretensões de Rosa passam pela conquista do 

diploma e pela aspiração ao cargo de professora da rede estadual de ensino, 

possibilidade que a jovem considera viável “nas suas condições”, revelando mais uma 

vez uma adequação entre sonho e realidade, como a jovem já fizera na escolha do curso 

universitário (quando desistiu de cursar História pela concorrência bem maior que a do 

curso que hoje faz).  

 Um outro ponto de destaque no trecho acima é sobre a impossibilidade da 

permanência em Alto Novo para a realização do projeto (“e como lá em Alto Novo já 

tem uma pessoa efetiva em sociologia, eu sei que não tem como permanecer lá”). 

Inicialmente, a jovem, bem como Margarida mostra-se indiferente quanto a sair ou 
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permanecer no lugar de origem, mas nesta fala ela revela que, se concretizado o projeto 

atual, não há possibilidade de permanecer. Assim, espera e torce para que consiga 

lotação numa das cidades circunvizinhas, mostrando assim como na pesquisa de Kamila 

Souza (2015) com jovens assentados do MST, que mesmo que o projeto não seja 

definido no local de origem, suas rotas são, muitas vezes, traçadas nos arredores deste, 

segundo Rosa, “até por que é natural que aqui não tenha espaço para todos, né, é 

compreensível”. Recusa a possibilidade de viver em um grande centro urbano ou até 

mesmo em uma cidade média, como Sobral, alegando que o modo de viver nesses 

locais é muito diferente daquilo com o que está acostumada, com a vida tranquila de 

Alto Novo, que lhe apraz. Sobral, para Rosa, é uma experiência “interessante”, como a 

jovem nominou, porém com tempo de validade determinada: o fim da graduação. 

Enxerga a cidade como lugar de oportunidades inexistentes em cidades pequenas, 

todavia deseja apenas usufruir do que pode lhe oferecer de bom, o curso superior. Como 

já discutido no primeiro capítulo deste texto, a intenção é aproveitar-se do “melhor dos 

dois mundos”, como afirmado por Carneiro (1998), interseccionando e aproximando o 

rural e o urbano e seus limites e possibilidades.  

 Espera que o cargo de professora lhe dê, além das condições materiais básicas de 

sobrevivência para si e para a família, o sentimento de que “deu certo na vida”, 

expressão utilizada pela jovem numa reveladora fala: 

Olha, daqui uns anos eu me vejo professora, se Deus quiser 

concursada, com condições de viver minha vida e ajudar minha 

família, dar tudo que minha mãe precisar [...] além disso, eu espero 

que as pessoas em Alto Novo me olhem e vejam em mim um exemplo 

de superação, alguém que com muitas dificuldades, muita disciplina, 

fé em Deus, esforço, suor, conseguiu conquistar um lugar na vida, que 

deu certo, né? Eu quero ser respeitada pelo que eu consegui e ser vista 

como uma pessoa de sucesso. 

 

 Nesse trecho pode-se observar como a história pessoal do ator e suas nuances 

nos fazem compreender os sentidos dos projetos. Recorrendo mais uma vez a Schutz 

(2012) e sua teoria da motivação, observa-se o quanto os projetos de Rosa se relacionam 

com sua história pessoal de uma “aluna sem brilho” e uma “filha que não teve a 

confiança do pai”, utilizando expressões da própria jovem. O sentido e as motivações 

para “ser alguém na vida” ou alguém que “deu certo na vida” vêm da trajetória irregular 

na escola e numa conturbada relação com o pai, que fez com que a filha perdesse sua 

auto-confiança.  
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4.3.4 Açucena e a família como projeto coletivo 

 

 

 Assim como as demais interlocutoras, a família orbita em torno das principais 

questões levantadas por Açucena no que tange à formulação dos seus projetos de vida. 

Considero que há, para essa jovem, projetos individuais, mas que não podem ser 

pensados separadamente de um projeto coletivo maior, representado pela família. 

Colocação que corrobora a tese de Woortmann (1990) de que o coletivismo interno da 

família é uma das fortes marcas do campesinato e o que permite sua existência, embora 

hoje se observe a emergência maior de individualização dos projetos, o que dá origem a 

um processo de tensão, em maior ou menor grau, entre os atores envolvidos. No caso de 

Açucena, apesar de haver projetos individuais, esses coexistem, aparentemente, sem 

nenhum conflito com os desejos cultivados pelo núcleo familiar, pois em suas falas o 

projeto coletivo muitas vezes engloba sua individualidade. 

 Com Gilberto Velho (2003), aprendemos que, embora exista um projeto coletivo 

familiar, este é vivenciado e percebido de formas diferentes pelos diversos membros. 

Velho (2003) usa o exemplo de Catarina, jovem açoriana que migrou com a família para 

Cambridge, em busca de “fazer a América”, sonho compartilhado pelo núcleo familiar, 

que viu na escolarização dos filhos um caminho possível. O autor percebe, por exemplo, 

como as diferenças etárias fazem com que o projeto coletivo ganhe contornos 

diferentes, pois enquanto os pais de Catarina trabalhavam arduamente e tinham nos 

estudos dos filhos esperanças em relação ao futuro, o que mais encantava Catarina era a 

possibilidade de mudar de vida, conhecendo pessoas e novos lugares. Assim, Catarina 

transitava entre dois domínios socioculturais, adequando-se, mediando desarranjos e 

assumindo diferentes papéis em diferentes situações, vivendo fortemente um conflito 

característico das sociedades complexas, onde “a multiplicidade de referências, seja em 

termos de grupos ou de atitudes, às vezes aparentemente contraditório, leva à 

problemática da fragmentação, para alguns autores, um dos indícios da modernidade” 

(VELHO, 2003, p. 97).  

 Apresentando uma trajetória escolar de sucesso, aprendendo a ler e escrever 

antes de entrar na escola, contando com um ethos de valorização da educação, 

sobretudo na figura da mãe, tem na família um porto seguro e uma rede de apoio para a 

entrada na universidade, inclusive citando parentes mais distantes como tios, que 

sempre demonstraram preocupação com os estudos da sobrinha. Na escola obteve as 
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primeiras informações e incentivadores para prestar vestibular na UVA, mencionando 

um professor de História que muito lhe auxiliou neste sentido. O sonho de sua vida era 

ser enfermeira quando criança, pois “achava bonito aquela vestimenta toda branca, 

além de que cuidar das pessoas é um gesto muito bonito, lidar com a vida dos seres 

humanos”. Quando criança passou por um episódio pelo qual não se sente bem para 

retratar onde foi hostilizada e ridicularizada pelo desejo de ser enfermeira, projeto 

inalcançável para uma pessoa como ela, como disseram nesta situação. 

 Ao se deparar com o momento da escolha de que curso universitário seguir – 

apontando a família como grande incentivadora para a inserção na universidade – 

decide por ser professora, escolhendo o curso de Letras- Português. Tendo sido 

reprovada duas vezes para Letras, o pragmatismo e o desejo por entrar na universidade e 

obter o diploma falou mais alto e escolheu um curso com menor concorrência, 

prestando vestibular para Pedagogia e sendo aprovada. Hoje diz se identificar muito 

com o curso e em momento algum se mostra arrependida, afirmando que tem vocação 

para a profissão, em consonância a tese de Aleksandra Oliveira (2015) que coloca que 

entre jovens de classes populares, “mais do que descobrir do que se gosta, é importante 

aprender a desejar e a gostar do que se pode alcançar” (OLIVEIRA, 2015, p. 186).  

 No momento de escrita deste texto, Açucena já estava prestes a se formar e 

também nos últimos dias de trabalho, onde estava cobrindo uma licença, como 

substituta, na escola municipal da comunidade. Diz que a universidade a estimulou a 

estudar cada vez mais, afirmando que sua caminhada como estudante está longe de 

acabar. Em alguns momentos, a jovem fala em cursar Filosofia ou Ciências Sociais, 

que, segundo ela, “são áreas que nos mostram o mundo de outras formas, nos traz 

muitos conhecimentos, enriquece a nossa existência”. Em outros momentos, fala em 

pagar uma faculdade de Enfermagem, sonho que ainda acalenta no coração, prova disso 

é que mesmo cursando Pedagogia, a jovem continuou prestando vestibular para esse 

curso. Ainda houve uma conversa em que Açucena diz que, depois de graduada, 

pretende fazer uma especialização ou mestrado em Educação. Não enxerga seu futuro 

distante dos bancos de uma universidade, entendida como fonte inesgotável de 

conhecimento, de engrandecimento pessoal. Seus olhos brilham quando fala sobre isso. 

Se, por um lado, não se pode negar a instrumentalidade da universidade – como lugar 

onde se adquire um diploma que lhe renderá um emprego – para Açucena não se 

encerra nisto. Conforme suas palavras, “a universidade é importante por que é lá que 
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aprendemos a mudar a nossa vida e a dos demais ao nosso redor [...] essa é a principal 

função dela”. 

 Espelha-se, assim como Rosa e Margarida, nos exemplos de conhecidos em Alto 

Novo bem sucedidos, que se graduaram e hoje exercem sua profissão ou os poucos que 

continuaram os estudos em nível de pós-graduação, indo embora do lugar. Mostra, 

dessa forma, a elaboração de um projeto mimético (ALVES, 2013), projetando uma 

imitação de um exemplo a ser seguido, de casos bem sucedidos.  

 Embora considere três frentes a seguir após a primeira graduação (o curso de 

Ciências Sociais ou Filosofia, o curso de Enfermagem e a especialização/mestrado em 

Educação), há um projeto coletivo que parece ser preponderante sobre os desejos 

individuais. Em muitos momentos de nossas conversas, inclusive com a participação 

não requerida de membros familiares, me parece que o diploma de Açucena deverá 

servir como apoio e suporte para a realização do projeto de sua irmã mais nova, que é 

também um curso universitário, de Medicina Veterinária, curso que em Sobral só é 

ofertado por uma IES privada. Assim, para Açucena e sua família já é certo que o 

dinheiro ganho pela professora deverá, para além de outras despesas, servir para arcar 

com as mensalidades da faculdade da caçula. A própria Açucena assume como 

obrigação moral se responsabilizar pela faculdade da irmã. Com suas palavras explica: 

A gente aqui de casa é todo mundo muito unido, do tipo o que é de um 

é de todos, é assim que tem que ser uma família, né? Então se eu 

puder e se Deus quiser eu hei de poder, eu quero pagar a faculdade 

que minha irmã quer, quero ver ela realizar esse sonho, já que eu não 

pude realizar o meu, e quem sabe eu ainda não possa, né? Mais 

adiante eu quero realizar também o meu e poder me sentir realizada, 

não que eu não goste do que faço, mas sonho é sonho, né? [...] E outra, 

ela merece, é quem mais ajuda meus pais em tudo, é o braço direito da 

casa, então eu quero poder fazer isso por ela. Quero trabalhar pra 

ajudar ela, depois eu vejo o que fazer [...] eu tive muito ajuda da 

minha família também, é justo que eu também ajude [...] e minha mãe 

também quer ver muito todas as filhas formadas. 

  

 Pode-se observar na fala da estudante de Pedagogia a existência de projetos de 

curto, médio e longo prazo, como proposto por Schutz (2012), ao afirmar que “há 

planos para o momento, para o dia, para períodos longos e para a vida” (SCHUTZ, 

2012, p. 37). Dessa maneira, o projeto mais imediato para Açucena é ter um emprego 

que a possibilite ajudar a irmã e realizar o projeto coletivo da família: o de ter todas as 

filhas formadas (a filha do meio atualmente estuda para prestar vestibular para Ciências 

Contábeis). Depois disso, irá em busca de atingir um sonho de infância, o curso de 
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Enfermagem, que caso não seja possível, a outra opção será investir na carreira de 

professora, especializando-se.  

 A permanência ou a saída de Alto Novo dependerá das oportunidades 

profissionais. Diz que gostaria de ficar perto da família, mas não havendo emprego e 

oportunidades de realizar seus projetos, iria para qualquer outro lugar, embora afirme 

não ter vontade de morar num grande centro urbano, colocando, assim como Rosa, que 

estes são polos de possibilidades para melhorar de vida, mas não oferecem as condições 

de vida desejadas por ela: a tranquilidade e a convivência diária com a família. Vemos, 

dessa forma, uma tendência observada por Juarez Dayrell (2007) onde “os jovens 

tendem a transformar os espaços físicos em espaços sociais, pela produção de estruturas 

particulares de significado” (DAYRELL, 2007, p. 1112). Sobral, como pontua Isabel 

Linhares (2015), tem o significado de lugar de oportunidades, sobretudo profissionais, 

mas não é a escolha primeira de muitos dos jovens que transitam entre a Princesa do 

Norte e suas cidades de origem.  

 Embora o desejo para o futuro seja o de permanecer em Alto Novo, pontua de 

forma bem consciente e enfática, que grandes realizações profissionais só podem se dar 

distante da comunidade. Essa questão apresenta-se ainda como dilema na vida desta 

jovem, pois, se de um lado a família faz parte de um projeto coletivo e não deseja estar 

longe dos pais e irmãs, não vê grandes possibilidades de crescimento em Alto Novo e 

para Açucena a dimensão profissional da vida também se mostra importante. Gilberto 

Velho (1987), citando Turner, afirma que os projetos em negociação com a realidade e a 

confrontação com outros sujeitos – indivíduos e grupos – podem gerar situações de 

drama social, como a qual se insere Açucena, entre seus sonhos e o projeto coletivo 

familiar. Acrescenta Velho (1987): 

 

A opção pode ser permanecer no seu grupo original com pouca 

gratificação, frustração e escasso prestígio ou sair em busca de novos 

espaços físicos e sociais. Essa experiência pode ser traduzida na 

aparentemente banal mudança de um subúrbio para Copacabana, na 

opção de um cavaleiro medieval que parte para as Cruzadas, num 

amante frustrado que muda de nome e vai para a legião estrangeira, ou 

até no suicídio propriamente dito (VELHO, 1987, p. 46) 

 

 Assim, observo que, apesar de Açucena já ter optado por ajudar a realizar o 

projeto coletivo, em alguns momentos percebo uma tensão na decisão, destacando que 

sair, estudar fora seria muito bom para a construção de uma carreira bem sucedida. 

Todavia, não observo um descolamento da jovem do grupo familiar, a individualização 
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dos projetos encontra-se em segundo plano, e permanecer significa a promessa de 

fidelidade ao conjunto familiar, tão valorizado e central na vida de Açucena, exibindo, 

destarte, que “a família nuclear passa a ser um verdadeiro indivíduo-coletivo nos termos 

de Dumont” (VELHO, 1987, p. 70).  

 Pensar no projeto de vida de Açucena requer registrar um jogo ambivalente, 

entre permanecer e sair, entre hierarquia e individualização e potencialidade observados 

nos meandros de suas falas. No cotidiano, pensa e repensa os projetos para driblar as 

poucas condições objetivas de vida e entre incertezas e dificuldades, alimenta sonhos e 

projetos individuais e coletivos para satisfazer a si e aos seus. Uma escolha que surge, a 

meu ver, do reconhecimento da centralidade da família – e, por isso, a necessidade de 

fazer algo por eles – e corre para um futuro bifurcado, com algumas direções a seguir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



210 
 

 

 

 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

 “Olhar, ouvir e escrever”, esse é o trabalho do antropólogo segundo Roberto 

Cardoso de Oliveira (1998). Neste trabalho, busquei colocar em prática esses atos 

cognitivos fundantes dos saberes nas disciplinas sociais, como apregoara este autor. 

Busquei olhar e ouvir metodicamente jovens mulheres universitárias de uma zona rural, 

sujeitos tão pouco lembrados nos discursos acadêmicos, trilhando seus itinerários 

cotidianos, ouvindo seus anseios, sonhos e angústias existentes no caminho para a 

realização do curso superior, buscando analisar o que impulsiona essas jovens ao ensino 

superior, bem como compreender como constroem seus projetos e mobilizam 

estratégias para realizá-los.  

 A entrada para a universidade é uma realidade ainda não factível para grande 

parte dos jovens brasileiros, sobretudo para aqueles distantes dos grandes centros 

urbanos, onde historicamente se concentraram essas instituições. Embora haja uma 

grande quantidade de jovens de Alto Novo cursando o ensino superior, muitos ainda são 

excluídos pela peneira do vestibular. Essas jovens, primeira geração de suas famílias a 

serem portadoras de um diploma de nível superior, acionam para explicar o “sucesso” 

de suas trajetórias as redes de apoio, simbolizadas pela família e pela escola, como 

importantes instituições onde despertaram o interesse pelo futuro, por “ser alguém na 

vida”, contando com seu auxílio para alçar seus vôos rumo à universidade. Professores, 

mães, pais, amigos, Deus constituem-se em figuras centrais, somados aos esforços 

pessoais e disciplina, nos itinerários da maioria dessas jovens.  

 Partindo do pressuposto de que a história pessoal do sujeito nos ajuda a desvelar 

os caminhos e os significados dos projetos por ele traçados, busquei perscrutar os 

aspectos mais significativos na trajetória das interlocutoras que me possibilitassem 

pensar seus projetos e seu processo de (re) elaboração. Apesar de viverem contextos 

similares, penso que as idiossincrasias de suas biografias dão o tom sob o qual se 

constroem os planos futuros, ou seja, a motivação para os projetos, de que fala Schutz 
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(2012) só pode ser entendida se analisarmos as condições objetivas e subjetivas que 

enredam a vida dessas jovens. Assim, a explicação para comportamentos e posições está 

na trajetória (VELHO, 1987).  

 Lis, sob quem recai o peso da tradição e de um sistema moral que a castra, 

projeta uma vida com liberdade e autonomia, que não possui hoje aos vinte e três anos, 

idade, segundo a jovem, na qual é comum que os (as) jovens tenham o mínimo de 

independência na realização de atividades triviais do cotidiano juvenil. Deseja com o 

diploma universitário uma profissão que lhe renda condições para efetivar um aparente 

processo de emancipação da família, mas não uma ruptura completa – vide a 

preocupação da jovem com o núcleo familiar no que concerne as suas condições 

materiais.  

 Margarida, ao fazer referência às dificuldades enfrentadas pela família no 

decorrer da vida, projeta racionalmente a recusa da reprodução de uma existência 

marcada por obstáculos financeiros. Enxerga na universidade um caminho para ter uma 

vida confortável e meios para ajudar a família, usando as condições econômicas como 

mola propulsora na elaboração dos projetos.  

 Rosa, com um itinerário de invisibilidade, irregular, de pouco destaque e ainda 

marcada por uma relação difícil com o pai, que teve como fruto a perca de sua auto-

confiança, sonha com reconhecimento. Seu projeto, apesar de não relegar a dimensão 

material, é pautado e movido pelo desejo de mostrar a todos que um dia duvidaram do 

seu potencial que ela seria capaz de alcançar um lugar ao sol. 

 Açucena, coluna vertebral de sua família, foi a eleita para sustentar o peso pela 

realização de um projeto coletivo familiar, que ela abraçou, embora não sem tensões e 

antagonismos. Entre o individual e o coletivo, a escolha já foi feita e seus projetos 

individuais deverão ser guardados o tempo suficiente até que as aspirações do grupo 

familiar sejam satisfeitas. O presente e o futuro próximo lhe reservam uma sala de aula 

de que tanto gosta, até que um dia, se possível, a professora possa trocar o giz pelo 

jaleco branco, tão cobiçado pela jovem.  

 Considero que há alguns pontos de intersecção entre os projetos apresentados 

por essas jovens. O primeiro deles é o seu caráter provisório, pois nenhuma das 

investigadas apresentou um projeto linear sem alterações no meio do caminho – a 

maioria das metamorfoses dos projetos se dá por condições objetivas e no processo de 

negociação com a realidade e com outros projetos individuais ou coletivos. Outro ponto 

de encontro observado é a racionalidade presente ao falarem dos projetos, apontando o 
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passo-a-passo necessário e as estratégias acionadas para conquistarem os objetivos. 

Destaco ainda a presença, em maior ou menor grau, do discurso do “ser alguém na 

vida”, denunciando a condição do entre-lugar no qual se encontram essas jovens, 

condição de anonimato e invisibilidade social, pretendem, assim, uma profissão que 

possa lhes fazer reconhecidas e valorizadas, como os exemplos nos quais se miram. 

Também é de se ressaltar como o trabalho ocupa um lugar estruturante para se pensar 

seus projetos, embora esses não se reduzam a este fenômeno. Outro ponto comum são 

as referências às condições materiais, de vida, de si e da família que buscam melhorar 

através do diploma universitário. A responsabilidade por si e pelo grupo familiar é algo 

firme e reiteradamente repetida nas falas dessas jovens, incluindo Lis, que é a que mais 

aparentemente representa um descolamento e uma ruptura com a família.  

 Com exceção de Lis – única que não vislumbra a possibilidade de permanecer na 

comunidade – percebo que as demais interlocutoras realizam um “jogo” com a cidade: 

usam o espaço urbano para viabilizar seus projetos, extraem dele as oportunidades 

características da metrópole, e retornam para seu lugar de origem, tendo na bagagem o 

que lhes interessa para construir uma vida ali, se possível for, acionando a família para 

explicar tal decisão. Entendo, assim, que as jovens concebem a cidade essencialmente 

como “instrumento, um modo de vida que possibilite estratégias de acúmulo de recursos 

materiais e imateriais, incluindo-se prestígio e poder” (VELHO, 2003, p. 21).  

Este fenômeno indica, dentre outras coisas, que mesmo após a experiência 

universitária e as trocas e interações com o mundo urbano, permanecem fortes as 

referências do lugar de origem. Dessa forma, reconheço essas jovens como 

“mediadoras” (VELHO, 2003), pois com suas vidas em trânsito mediam, entre o campo 

e a cidade, distintos grupos, redes e códigos, reinventando e reinterpretando os mundos 

por onde transitam. Enquanto na universidade e na experiência urbana, levam os 

símbolos da ruralidade e impactam esses lugares, Alto Novo é a todo momento 

repensado e transformado por informações, costumes, hábitos e aspirações que nascem 

na cidade e na vivência universitária, materializado, sobretudo, na influência que 

exercem em outros jovens e mesmo nas gerações mais velhas, que sentem os impactos 

trazidos pela longevidade escolar das juventudes do local.  

É nessa tensão entre continuidade e descontinuidade, fenômeno complexo e 

contraditório que marca as sociedades complexas, que essas jovens tecem suas histórias, 

“com um pé lá, outro cá”, onde “a continuidade e as transformações da vida social 

dependem do relacionamento, mais ou menos contraditório e conflituoso entre esses 
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mundos e os códigos a eles associados” (VELHO, 2003, p. 27). Transitam entre 

diferentes universos, com uma plasticidade sociocultural que as fazem mediar distintos 

códigos e valores, de forma heterogênea e plástica, como mostra Velho (2003): 

O comerciante que viaja pelo mundo, o aventureiro que transita por 

diversos continentes, o diplomata, os marujos são protótipos dos 

indivíduos que, em princípio, apresentam potencial para desenvolver 

uma perspectiva menos localista. Mas, por outro lado, a viagem não 

tem um efeito mágico que transforma os indivíduos, dissolvendo sua 

socialização e anulando valores, crenças, preconceitos, gostos 

anteriormente constituídos através de participação em sua cultura e 

meio de origem (VELHO, 2003, p. 19). 

  

Açucena retrata isso: mesmo com os sonhos elaborados na universidade de 

crescimento profissional, sua trajetória e falas indicam como seu projeto encontra-se 

ancorado na terra natal, sobretudo na família, revelando uma tensão entre indivíduo e 

grupo familiar, pois se há o desejo por continuar o andamento do projeto familiar, a 

descontinuidade deste também é desejada pela jovem. Nas palavras de Velho (1987): 

Como resolver a permanente tensão entre aspirações individuais e o 

caráter englobador, incorporador da família? Por outro lado, como 

realizar um projeto sem apoio e legitimação dos parentes e familiares? 

O fato é que a identidade social dos indivíduos pesquisados sempre 

tinha a origem familiar como referência fundamental (VELHO, 1987, 

p. 118). 

  

 

 Em termos gerais, portanto, sustento a idéia de que os projetos (re) elaborados 

por essas jovens se equilibram entre dois polos: de um lado, existe a tentativa de 

individualização dos projetos e o desejo por descolar-se da família, mas, por outro 

existe uma obrigação moral, de intensidades distintas, que prende essas jovens ao corpo 

familiar, de natureza muitas vezes moral, haja vista que a formulação dos projetos leva 

em conta os paradigmas culturais de seu espaço/tempo, no caso, de permanecer e cuidar 

da família. Assim, reinventam-se cotidianamente, entre incertezas e dificuldades na luta 

pela conquista dos seus sonhos, atravessados pelo deslocamento, pela universidade e 

pela comunidade de origem.  
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