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Introdução
Os estudos recentes sobre a juventude têm ressaltado a necessidade de superar as visões estereotipadas e generalizantes que permeiam muitas interpretações sobre essa temática. A indagação recorrente – quem são os jovens hoje, na multiplicidade de dimensões da vida social – sinaliza para investigar se o mundo desses agentes, indivíduos e grupos, em termos de estudos de casos específicos, de situações particulares e delimitáveis, como possibilidade de transpor os limites das generalizações, seja por meio da confirmação de esquemas apriorísticos, seja mediante a aplicação de conceitos oriundos de outros contextos sócio-culturais.
É nessa perspectiva que está sendo desenvolvida a pesquisa Juventude, Educação e Campo Simbólico A referida pesquisa teve início em agosto de 2001 e está sendo desenvolvida no Núcleo de Pesquisas em Educação (NUPE) da Universidade Católica de Goiás (UCG) e é composta por dois sub-projetos: Juventude, Escola e Família, e Juventude, Escola e Trabalho. As professoras envolvidas na pesquisa são: Profa. Dra. Maria Teresa Canesin (coordenadora), Profa. Ms. Adélia Araújo de S. Clímaco, Profa. Ms. Iolani Vasconcelos, Profa. Dra. Elza Guedes Chaves, Profa. Ms. Edna Mendonça O. de Queiroz, Profa. Ms. Angela D. Baiocchi Vasconcelos e Profa. Ms. Maria Dalva Pereira e Andrade.
, procurando compreender como determinado agrupamento de jovens estabelece relações referenciadas em instâncias socializadoras como a família, a escola, a igreja, etc. Os jovens constituem-se em contextos sociais, culturais e políticos diversos, englobando espaços de formação diferenciados que vão desde o círculo restrito da família até as redes mais complexas de relações. As suas trajetórias de vida estão permeadas pelas posições que ocupam no espaço social ou em instituições sociais e políticas em que se inserem. 
Neste artigo, tem-se o propósito de analisar entrevistas com dois jovens estudantes que concluíram o ensino médio em uma escola pública estadual que foi adequada aos moldes do ensino militar. A preocupação fundamental é compreender quem são esses jovens que aderiram a esta proposta de escola, quais as representações e os discursos que produzem, objetivando e interpretando suas vidas, referidos às posições sociais que ocupam no espaço social como agentes que se inserem em vários espaços simbólicos.
A referência teórica são os estudos sociológicos de Bourdieu que, em contraposição à tradição francesa, recusa-se a perceber os agentes sociais como  executores de papéis que agem conforme modelos determinados por estruturas, tomando as práticas como produto de obediência às normas. Desenvolvendo a teoria da prática Ver Canesin (2000, 2002)., centrada no conceito de habitus, é que Bourdieu procura rejeitar a teoria da ação como mera execução de modelo. Para Bourdieu, os agentes executam ações em função das disposições psíquicas que foram socialmente estruturadas: seu habitus. Este é compreendido como um conjunto de valores, crenças, costumes, percepções dominantes que são internalizadas pelos agentes e que possibilitam a eles interpretarem o mundo social e orientar suas práticas sociais. Constitui-se, assim, em esquemas geradores que tendem, simultaneamente, a garantir, por um lado, a regularidade das práticas e suas constâncias no tempo, por outro lado, as potencialidades de inovações e mudanças, segundo as exigências postas pelas situações concretas vividas pelos agentes.
Metodologicamente, a sociologia de Bourdieu sinaliza para a necessidade de se analisar os entrevistados tendo como referência as posições que os agentes ocupam nos espaços sociais, interrogando sobre os seus discursos produzidos que expressam percepções e interpretações do mundo vivido. 
Ancorado nessa referência teórica, o presente artigo estrutura-se da seguinte forma: inicialmente, descreve-se a instituição escolar, locus escolhido para a seleção dos alunos entrevistados; posteriormente, analisa-se as entrevistas de dois jovens procurando apreender quem são, quais seus modos de pensar e agir, suas necessidades e perspectivas.
1	O Colégio da Polícia Militar – Unidade Hugo de Carvalho Ramos: histórico e funcionamento As informações sobre a instituição escolar foram obtidas com base em depoimentos dos idealizadores e implementadores do projeto.
Embora a lei n° 8.125, de 18 de junho de 1976, de organização básica da Polícia Militar de Goiás, previa a criação do Colégio Militar, este só foi criado em 1998. Como em outras unidades da federação brasileira, o Colégio Militar tem o principal propósito de formar os filhos de militares de acordo  com os princípios fundamentais que regem a referida instituição. Em Goiás, segundo os seus idealizadores, a primeira unidade instalada em 1998, apesar de ter sido iniciativa exclusiva da corporação, procurou transcender a finalidade de atuar na educação exclusiva dos filhos de militares. Para tanto disponibilizou vagas para:  a) filhos de policiais militares ou dependentes diretos e indiretos; b) para filhos de funcionários públicos; c) para a “coletividade em geral”. Esta abertura se deu com objetivo de realizar a aproximação da instituição militar com a sociedade civil a fim de superar a “segregação mútua” entre militares e civis, provocada, sobretudo, durante o regime militar instalado no Brasil em 1964. No primeiro ano de funcionamento da unidade o preenchimento de metade das vagas era destinado aos filhos de pais não pertencentes à corporação militar.
Em decorrência da experiência bem sucedida, foi criada uma segunda  unidade nas novas instalações do Colégio Estadual Vasco dos Reis. O acesso dos alunos foi através de processo seletivo, dado o aumento da procura (5.000 candidatos para 400 vagas).
Em meados de 1999, o governo do PSDB incorporou a experiência e a elegeu como um de seus projetos de governo na área da educação. A Polícia Militar foi convocada a transformar o Colégio Hugo de Carvalho Ramos, uma unidade do sistema estadual de ensino, em uma escola militar de acordo com o perfil desenhado pela Diretoria de Ensino da PM- GO. O referido colégio estadual, que foi criado como uma escola de formação de líderes, passava por sérias dificuldades como: depredação do espaço físico, péssimas condições de trabalho e baixa qualidade do ensino. Segundo um dos idealizadores da experiência houve resistência por parte da Divisão de Ensino da PM-GO quanto à proposta de conversão do referido colégio em Escola Militar. Mas, por imposição do Governo que pretendia solucionar a situação caótica do Colégio Hugo de Carvalho Ramos, a PM-GO assumiu a proposta como “uma ordem do Governador”. 
O colégio Hugo de Carvalho Ramos foi reformado e teve nova configuração: piscina olímpica, praça de esportes, remodelação do espaço físico. A readequação foi feita através de uma mensalidade paga pelos alunos equivalente a 20 reais. Os professores foram selecionados “entre os melhores de Goiânia, os mais qualificados que faziam sucesso na praça” e esses, no início, receberam uma remuneração diferenciada com verbas da polícia militar. Os poucos oriundos da rede pública receberam um adicional a título de incentivo. 
Em seu primeiro ano de funcionamento o colégio teve uma demanda significativa, o que exigiu a seleção dos alunos oriundos de diversos segmentos da sociedade. Em 2001, segundo um entrevistado, a adesão de pais e alunos à dinâmica do colégio tornou-se evidente: “ em pouco tempo, a casa, a imagem do Hugo mudou... não teve mais indisciplina, o percentual de evasão foi mínimo, aqueles que foram autores da depredação, do incêndio – um grupo pequeno de líderes que manipulavam a vontade da maioria foi controlada ou foi embora”.
Do ponto de vista da proposta pedagógica, o colégio, além das disciplinas curriculares exigidas pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) em vigor, introduz  uma disciplina denominada Noção de Cidadania, que inclui fundamentos de psicologia, de sociologia, dando ênfase aos valores de moral e cívica, de ética, religião, educação sexual, etc. A atenção com o uniforme e a participação em cerimônias militares fazem parte do programa da referida disciplina.
Quanto à estrutura administrativa do colégio, o entrevistado destaca que esta é diferente das demais escolas públicas. No Colégio Hugo, o diretor é um oficial da PM-GO e há um militar responsável pela organização disciplinar por série. Em relação ao trabalho pedagógico a responsabilidade é do coordenador pedagógico e, nesse sentido, pode-se afirmar que há uma divisão de tarefas. Os militares responsabilizam-se pela ação disciplinar; o coordenador e os professores pelas atividades pedagógicas. A ênfase no aspecto disciplinar é justificada com o argumento de que na “doutrina militar não existe disciplina consciente. No ensino fundamental e médio, o adolescente está em franca formação e esperar que conscientemente tenha noções de respeito e dedicação aos estudos na prática não funciona”.
A escola tem, como recurso disciplinador, a figura do pelotão, ou seja, os alunos organizam-se em filas no pátio, antes e depois das aulas, com a finalidade de receberem instruções e informações, além de exercitarem o ritual militar e as regras de disciplinamento. Como afirma um entrevistado, o militar trabalha com o reforço skineriano, punindo os que não trabalham e recompensando os que trabalham. Para tanto, foram criados estímulos individuais, como a entrega de medalhas para premiar os melhores alunos de cada série. 
Quanto ao uso do uniforme militar, um dos entrevistados relata que, no início, não foi obrigatório. Embora temessem a resistência dos alunos, foram surpreendidos com a aceitação imediata e o  sentimento positivo com relação ao seu uso. A explicação para a adesão gira em torno dos signos criados de acordo com a hierarquia militar. Os uniformes ostentam insígnias, símbolos, divisas parecidas com as dos militares. Os uniformes dos alunos da segunda fase do ensino fundamental têm um traço oblíquo e, ao lado, o chamado laço húngaro, divisa dos oficiais do passado. Para cada série cursada, acrescenta-se mais uma insígnia. Os uniformes dos alunos do ensino médio ostentam uma estrela grande de cinco pontas, de cor amarela, insígnia do oficial e, próxima a ela, acrescenta-se uma estrela menor para cada série cursada.
A imagem do Colégio ligada à disciplina, à ordem, mais que a própria qualidade do ensino, segundo um dos entrevistados, é que possibilitou a adesão dos pais, que atribuíram a ele a tarefa de solucionar os problemas de transgressão dos filhos. Os pais  aderiram à rigidez de comportamento imposto na escola valorizando a freqüência regular às aulas, a “aparência cuidada” dos filhos e, sobretudo, o não envolvimento com drogas.
2    Os jovens alunos do colégio
2.1 Ana
Ana tem 18 anos, é caçula de  uma família composta por pai, mãe e dois filhos.   O pai  é funcionário dos  Correios, ocupando o cargo de carteiro motorizado; a mãe  é dona de casa (do lar). Os pais concluíram o ensino médio, o irmão cursa Administração de Empresas em uma faculdade particular e trabalha como auxiliar de administração. A família reside em um bairro de “classe média baixa”, situado na periferia de Goiânia. O tipo de trabalho realizado pelo pai caracteriza-se por serviços burocráticos e é marcado pela rotina, como o da mãe .O lazer da família restringe-se à visita a familiares e a freqüência às atividades religiosas da Igreja Assembléia de Deus. Ana concluiu o ensino médio no Colégio Militar e prestou vestibular para o curso de Artes Plásticas da Universidade Federal de Goiás, mas foi reprovada. A sua história escolar foi feita integralmente em instituições públicas.
Ana filiou-se à religião pentecostal-evangélica – Igreja Assembléia de Deus – ainda na infância e teve importante papel na conversão dos pais ao credo. O campo religioso a que ela se filiou caracteriza-se por uma visão de mundo que orienta os fiéis a terem rígidos comportamentos: prevalece a proibição de beber, de fumar, de dançar e se vestir “de maneira vistosa”, de terem relações sexuais fora do casamento e outras restrições mais. Na defesa da família condena-se o divórcio, o aborto e a infidelidade conjugal. O discurso religioso se faz difundindo uma moral “de contenção à sexualidade” e reforçando o compromisso de homens e mulheres para a reprodução através do casamento. Este é permitido entre “os irmãos de fé” e interditado entre o(a) fiel com “um(a) não convertido”.
Os códigos de ética que dirigem as comunidades pentecostais (evangélicas) tradicionais provocam uma espécie de segregação dos fiéis do mundo profano. Um aspecto visível da prática destes fiéis é o sentimento de superioridade em relação aos outros que eles consideram “impuros”. Nesse processo há um refluxo dos fiéis para o mundo privado como alternativa de ordenação do modo de vida. Há uma estratégia de esquadriamento da vida privada dos fiéis dirigida pela visão religiosa. Os fundamentos éticos sob os quais se assenta a referida visão religiosa interfere de forma preponderante nas diferentes dimensões em que o adepto circula como: trabalho, escola, lazer, etc., fornecendo um arsenal de significados sociais. 
A vivência da situação de classe pela família , associada à filiação religiosa, faz com que Ana e os demais membros partilhem de um estilo de vida com muitas restrições, em termos de circulação em espaços sociais diferenciados. As condições de classe e a instituição religiosa atuam como um campo de potencialidades objetivas e subjetivas que inscrevem as possibilidades de “coisas a fazer ou não fazer, a dizer ou não dizer”. Ana afirma: “Fico mais no meu bairro, em casa, eu não gosto de sair muito. O lugar que menos gosto na cidade é o shopping, porque a maioria das pessoas vão para lá só para ficar andando, para ficar namorando... Eu não acho isso legal. Para comprar, prefiro o centro [da cidade], a maioria dos meus amigos, não gosta. A gente prefere ir ao cinema do centro. (...) as pessoas que freqüentam o shopping são de aparência. Eu gosto de pessoas mais honestas”.
A família de Ana tem como uma de suas características fundamentais a radical nuclearização, dado o nítido enfraquecimento das relações com o universo mais amplo da sociedade. Prevalece uma rede de relações sociais e afetivas no âmbito do parentesco mais próximo. A inexistência de laços de solidariedade com indivíduos e ou agrupamentos mais diversificados reduz a sociabilidade, em conseqüência aumenta a dependência entre os membros da família e o grau de controle exercido pelos pais. Na expressão de Ana: “a família é tudo, é tudo o que eu tenho, eles é que me ensinaram as primeiras coisas. É um berço ( ...) onde encontro carinho, afeto (...) O maior medo é perder a família, medo da morte e de ficar sozinha”; ela se considera uma jovem “quase restrita ... quase não tenho amigos” e o lazer da família “é ir todos juntos à Igreja , ou visitar os parentes, a avó ”. 
A família e a religião são, para Ana, ancoragens principais na garantia de vínculos relacionais de pertencimento ao mundo social. Impregnada de idealizações percebe a família como um universo social separado, sagrado, secreto “de portas fechadas sobre sua intimidade”, onde se produz cuidados, proteção e afeto.. O modelo idealizado faz com que ela formule estigmas sobre as formas diferentes de famílias, considerando as que afastam do modelo como desestruturadas e explica que os problemas sociais decorrem do desequilíbrio da estrutura familiar: “a maioria das pessoas (...) praticam sexo como se fosse uma coisa normal, não se previnem e têm filhos ou às vezes aborta (...) muitas famílias destruídas não têm capacidade de criar os filhos que se tornam marginais”. A família, enquanto grupo real, institui de forma duradoura como Ana deve sentir e agir para obter o “lucro simbólico da normalidade.” Cria e reproduz nas trocas simbólicas da vida cotidiana, independente de algumas resistências e de variações dos seus sentimentos individuais, como diz Bourdieu, um “espírito de família” gerador de devotamentos, de generosidade.
Ainda que, afirmando viver em “comunhão com a família”, Ana considera-se uma jovem que teve “um pouco de conflito”, visto que era proibida de sair para as festas e chegar tarde. Nessas ocasiões, a conduta adotada era modulada pelos valores internalizados, “nunca tinha jeito de sair escondido, na hora de fugir, não tinha coragem”. 
A posição de classe que objetivamente cerceia a oportunidade de acesso aos bens de consumo e espaços diferenciados da sociedade é permeada por uma visão religiosa que orienta a leitura de mundo de Ana, de maneira a desqualificar os jovens que se voltam para o consumo e a dignificar o seu e dos seus iguais, numa atitude de superioridade. Em contraposição a esse modelo de jovem, Ana salienta que “eles não têm nenhum medo, tentam desafiar a vida, fazer racha, rappel,” numa atitude que considera irresponsável, em que “ estão sempre querendo provar alguma coisa”. Tendo como referência a família, como uma das principais agências socializadoras, Ana expressa a sua concepção do que significa ser jovem: “ser jovem é estar em comunhão com a família, aproveitar a juventude de forma saudável, poder sair com os pais.” Ainda, em oposição ao modo de viver dos “jovens de hoje”, Ana julga depreciativamente o que considera ser a maioria dos jovens. Diz: “ser jovem, não é pensar só em amigos, pensar só em diversão, em droga, sexo... Você pensar nisso, não leva a nada, você nem vai aproveitar a vida. Você está jogando ela fora”. Subsumida à esfera da vida privada, à família-igreja, não se identifica com esses segmentos de jovens para os quais ela não vê saída, ainda que ela vislumbre saída individual, em termos pessoais. Perguntada acerca da perspectiva do que significa “ser jovem” hoje Ana afirma que “se continuar do jeito que está, não vê saída... O jovem de hoje em dia está preocupado com o presente. Eu, estou preocupada com o futuro. Eu quero me formar, construir uma família”. 
No processo de socialização mediado pelas agencias educativas, os agentes, em função das condições objetivas e de determinados arbitrários culturais constróem um conjunto de disposições psíquicas – habitus – que regem as suas representações e práticas sociais e são  referências para construção de outros comportamentos ao longo de suas vidas. Como afirma Bourdieu (1970), a ação pedagógica da socialização primária é formadora de “um hábito primário, característico de um grupo ou de uma classe que está no princípio da constituição ulterior de um outro hábito” (Bourdieu, 1970, p. 53). Os habitus adquiridos no processo de socialização mediante a atuação das agências educativas – família e igreja – contribuíram significativamente para que Ana aderisse à proposta do colégio militar. Conforme afirma, a escolha do Colégio Hugo se deu “porque tinha muita vontade de estudar em uma escola militar”. Essa disposição ocorreu por considerar “a disciplina deles (...) exemplar, porque a escola era muito rígida, não havia bagunça, havia muito respeito na relação professor-aluno”. Indagada sobre como a disciplina e o respeito eram obtidos, Ana responde que “todos mantinham seu limite porque (...) havia advertência, punição, suspensão e até exposição frente ao pelotão”. Pelo depoimento de Ana fica evidente a sintonia entre os esquemas rígidos de comportamento apreendidos e a prática pedagógica disciplinadora vivida na escola. Ela possui uma profunda identificação com a escola e sente orgulho de fazer parte dela. As referências como uniforme, horário rígido, hinos, disciplina, rituais militares, acúmulo de conteúdos ensinados, emblematicamente atuaram no fortalecimento do sentimento de que ela estava estudando em uma escola “respeitada”. Por isto, Ana declara “ter prazer em mostrar que estudava no Hugo”, que havia uma identidade “legal” de mostrar que “recebeu uma boa educação”, de perceber que quando ela passava pelas ruas as pessoas exclamavam: “Oh! Ela estuda no Hugo !” 
Indagada sobre o significado do estudo, Ana foi categórica em afirmar que, para ela, estudar significa “tudo”. Explicitando mais sua resposta monossilábica, ela salienta que, do seu ponto de vista, aquele que não estuda “é alienado de tudo e de todos, pois, ao ler um jornal, por exemplo, não consegue compreender as entrelinhas”. Por isso, Ana considera que seus estudos devem lhe permitir “um futuro melhor”, “ter uma boa profissão”, “garantir emprego”. De igual modo é essa a expectativa de seus pais, conforme expressa Ana, “o meu pai falou que faz tudo pra mim e meu irmão, pra gente caminhar”.
Embora Ana considere o Colégio Hugo a melhor escola pública em que estudou, ao ser indagada sobre as lembranças que guarda da vida escolar, destaca a participação em uma peça de teatro, “A Lista de Schindler”, quando fazia o primeiro grau em outra escola pública. Diz: “foi um dos melhores trabalhos que a gente fez, falando sobre o fascismo e o nazismo, demorou mais de uma semana para ficar pronto e eu vi o filme por diversas vezes”. A natureza do trabalho realizado não foi capaz de provocar uma percepção mais crítica da realidade.
Ana tem dificuldade de exercitar o questionamento da ordem vigente e é em situações restritas que ela consegue ter rupturas em relação ao constituído. É assim que Ana confronta as orientações familiares na definição de sua própria profissão. O desejo dos pais era que ela fizesse vestibular para “Medicina, Biomedicina, alguma coisa assim”, mas ela insistiu em fazer Artes Plásticas, porque “não adianta ter uma boa profissão e não gostar dela”. Pragmaticamente ela afirma: “se eu for uma boa profissional, vou ganhar dinheiro, não adianta eu fazer uma coisa que eu não gosto”.
2.2 Leo
Leo tem 17 anos e é caçula de uma família composta por pai, mãe e dois filhos. Os pais de Leo passaram um longo período de grandes dificuldades financeiras. Moram em um conjunto residencial “classe média baixa” na periferia da cidade. Seus pais não conseguiram fazer faculdade, embora tenha sido esse um objetivo muito perseguido por seu pai na sua juventude. A mãe de Leo sempre trabalhou como costureira em casa, até a compra de uma panificadora há uns dois anos e meio. A irmã de Leo cursa Terapia Ocupacional na Universidade Católica de Goiás. Hoje, toda a família se mobiliza em torno do “negócio” familiar. Os filhos participam, de acordo com as suas possibilidades, de forma que a atividade escolar não fique prejudicada. O pai, que saiu do emprego quando Leo tinha sete anos de idade para montar uma loja de revenda de tintas, perdeu todo dinheiro que tinha com o fechamento da Caixa Econômica do Estado de Goiás e, pouco depois teve o carro da família roubado. Desde então, não conseguiu mais uma estabilidade financeira, só alcançada com a compra da panificadora. Fica evidente, no relato de Leo, que o percurso de vida dos seus pais foi determinante na sua formação e na expectativa que coloca sobre si, pois conforme ele mesmo afirma, “eles dizem que eu tenho futuro, né? uma esperança que eu vá pra frente”. Leo, que sempre estudou em escola pública, acabou de cursar o ensino médio no Colégio Hugo de Carvalho Ramos. 
A dinâmica familiar acontece em torno do trabalho. A mãe de Leo trabalha desde os 15 anos de idade como costureira, fato que, segundo Leo, influiu na relação familiar por estar sempre exausta e sem tempo ou paciência para cuidar dos filhos. Leo relata um cotidiano de conflitos e dificuldades nas relações com a família, em especial com a irmã, embora deixe transparecer a afetividade que permeia as relações. 
Um elemento que contribui, na opinião de Leo, para a união da família foi a religião. Relata que depois que os pais começaram a freqüentar a igreja (católica), ficaram mais serenos, amorosos e passaram a se divertir um pouco mais depois que se dispuseram a participar de encontros de casais, o que se refletiu nas relações dentro de casa. Sua irmã participa com regularidade das atividades da igreja, no entanto Leo está afastado há uns três anos da religião. Alega que já não se “sentia bem na igreja” devido ao comportamento das pessoas que não era condizente com o que pregavam, mostrando incoerência entre o que diziam e o que faziam. O “falso moralismo” da religião fez com que ele se afastasse e, embora perceba que é importante para a família, não se sente motivado para continuar freqüentando a igreja, indo somente de vez em quando. Acredita que as pessoas deveriam ser mais verdadeiras e agir com mais coerência, o não pensa acontecer não só em relação à igreja católica, mas também em outras igrejas que buscou conhecer.
O trabalho familiar sempre esteve presente, de certo modo, na vida de Leo, desde a arrumação da casa até algumas atividades desenvolvidas para ajudar na renda familiar, como por exemplo a criação de codornas (para a venda de ovos) e a venda de “laranjinhas”, desde os sete a oito anos de idade. Atualmente, o trabalho na panificadora acontece de forma que não prejudique o estudo, pois o vestibular tem prioridade. Ele ocorre como contribuição à família e não é remunerado diretamente.
Percebe o trabalho atual com os pais não como uma atividade profissional mas, no futuro, ficaria satisfeito em montar seu próprio negócio. Leo percebe pouca relação entre o conteúdo escolar e usa atividade de trabalho. A contribuição, para ele, se dá apenas no sentido de incentivar o relacionamento em grupo e a aplicação de alguns conhecimentos, como a matemática, na administração financeira.
Leo já estudava no colégio antes de se tornar militar. Na ocasião, no entanto, procurava ingressar em uma escola pública de ensino médio de melhor qualidade, já que seus pais passavam por extrema dificuldade financeira e não poderiam custear seus estudos. Assim, a transformação da escola em colégio militar atendeu seus interesses. Para ele, a disciplina é o grande diferencial da escola. Considera que o colégio é, hoje, excelente, no entanto ressalta as dificuldades encontradas para a adequação à disciplina militar, ao relatar: “a gente estava acostumado com um colégio, estadual, que a gente podia sair da aula a hora que bem quisesse, se tivesse prova a gente não estava nem aí... nossa vida era totalmente diferente, então quando eles começaram a tornar o colégio realmente militar mudou a nossa rotina, temos que ir de manhã, aquele trem de hastear bandeira, tudo, então mudou, nosso jeito de estudar, tem que estudar muito mais, então é ... isso daí, é uma revolução na vida da gente”. 
A metodologia utilizada pelos professores é entendida por Leo como “um esquema certinho”, uma vez que os professores promovem pouca interatividade e o conteúdo é sempre privilegiado. Considera estressante o ensino, com muitas provas, objetivas e subjetivas. Admite que a qualidade do ensino é alcançada por conta do procedimento disciplinar, expressando seu descontentamento com a rigidez da escola e assume como “resistência”, mesmo que ocasional, dos alunos às normas e ações repressoras da direção. Cita, como exemplo, o fato dos alunos terem destruído as câmaras de vídeo colocadas nos banheiros. Assinala, demonstrando certo “orgulho” a união e a solidariedade do grupo que se manteve coeso e não “entregou” os colegas. Destaca, como importante para a formação crítica, o grupo de teatro do qual participou por mais de dois anos. No centro dessa contradição, considera como relevante a formação que possa lhe garantir uma melhor qualidade de vida e para atingir esse objetivo, está disposto a se dedicar por muitos anos aos estudos e fazer uma pós-graduação. Diz: “o pessoal que não tem curso superior se dá bem na vida porque o paizinho já é dono de alguma coisa e ele vai seguir. (...) Porque quem não tem curso superior está aí trabalhando, ganhando uns R$ 900,00 no máximo, eu não quero isso daí pra mim...”
A escola para Leo está associada à cobrança, em especial da família, de cumprir sempre o papel do bom aluno e não é percebida como um espaço para fazer amigos, como um local prazeroso. Sempre foi estudioso e na escola diz ter um ótimo relacionamento com os colegas, com os professores e a coordenação. Apesar de afirmar que não confia plenamente nos relacionamentos, pois diz existir muitos boatos”. A formação cultural também é apontada por Leo como um aspecto importante que a escola pode estimular, assinalando que as pessoas que não estudam não demonstram o interesse pela política, como seus pais, por exemplo. 
Leo se considera como uma pessoa que gosta de participar, que se destaca pelos resultados nos estudos e por certa liderança que exerce. O seu objetivo é cursar Medicina e, por isso, toda sua atenção está voltada para o vestibular. Passou no vestibular para o curso de Biomedicina na Universidade Católica de Goiás, mas não pretende se matricular. Está convicto de que deve estudar em uma universidade pública, não só pela questão financeira mas, em especial, pela qualidade do ensino e pela formação médica que decidiu abraçar, reconhecendo, nessa decisão, a influência do pai. Como relata Leo: “daí meu pai começou a falar: – Medicina, Medicina, Medicina, Medicina – toda minha vida tinha falado, aí eu fui olhar Medicina. Tem a parte administrativa, eu mexo muito com exatas, vou mexer muito com humanas e vou mexer muito com biológicas, eu falei: – Já que tem tudo né, então, vamos tentar. E quase que eu passo ainda”.
Leo mantém um espaço próprio de sociabilidade, embora tenha referências fortes na família, o que se confirma ao dizer que “a gente vai, de vez em quando, na Pamonha Pura, na Pizzaria Cento e Dez, no Saladas, no Flamboyant, nem dá uma andadinha, só come e vai embora, para a casa dos meus avós”. Tem grande afinidade com os parentes da sua mãe e freqüenta muito as casas de tios e primos, embora afirme ter muitos amigos na vizinhança de sua casa, no curso de inglês, etc. Afirma gostar de se divertir, ir à pizzaria, aos parques e chácaras no final de semana e principalmente, ir ao teatro (freqüenta o Martim Cererê e a Casa de Teatro). Salienta a importância da cultura para a juventude, da música, do teatro e tem uma percepção otimista, no sentido de considerar que a juventude é alegre, “mais ligada aos problemas sociais”. Acredita que o poder público não tem apoiado os jovens como deveria, estimulando a vida cultural da juventude, para a qual seu grupo tem um projeto que está “tentando levar adiante através do governo do Estado”. Manifesta interesse por política e diz: “eu vivo falando de política, eu vou dar um jeitinho de entrar sabe? Porque eu gosto muito disso”.
Considera um sério problema a informática como está sendo utilizada nos dias de hoje e o uso intensivo do computador na vida de crianças e de jovens. Segundo seu entendimento o computador acaba impedindo o relacionamento entre as pessoas. Diz ter computador em casa e utilizá-lo, embora prefira ir à biblioteca fazer consultas, ou conversar pessoalmente com os amigos, em vez do “bate-papo virtual”. A ênfase colocada hoje na informática, em sua opinião, está prejudicando a convivência entre as pessoas, impedindo-as de terem um contato mais humano. E relata: “Eu tenho computador, só que eu não sou muito fã não, (...) se tem que pesquisar alguma coisa vai numa biblioteca que você sai lucrando mais, (...) esse trem de bate papo no computador, você tá conversando com uma pessoa, você nem tá vendo a cara dela, (...) não tem graça. (...) Você fica ali conversando, você mente se quiser, você fala o que quiser. Agora, você conversando assim com a pessoa pessoalmente, assim cara a cara é outra coisa. (...) a nossa vida tá se tornando mais fácil, só que tá se tornando mais pacata, mais inútil e mais... Eu digo bem inútil mesmo porque a pessoa não está vivendo...”
O posicionamento de Leo permite perceber o destaque que dá aos valores humanos, ao relacionamento, à colaboração e à solidariedade que são próprios do seu estilo de vida familiar. É assim que, ao falar sobre o trabalho na panificadora, dá ênfase às relações entre os funcionários, à solidariedade existente e coloca que “o dinheiro não é tudo, embora seja importante”, mas considera que o convívio entre as pessoas é  essencial para se sentir bem no trabalho. 
É importante considerar que a família de Leo tem o trabalho como um elemento socializador privilegiado. As experiências negativas sofridas pelos pais nas suas vidas, não minimizaram o valor do trabalho e os aspectos ético-moralizantes que ele confere. O trabalho familiar está permeado de aspectos éticos, tornando-o uma prática que, além de integradora do grupo familiar, contribui para a constituição de uma sociabilidade que configura um estilo de vida similar ao padrão familiar. Os valores familiares produzidos com base em experiências associadas às dificuldades econômicas da própria família, marcam as relações. A solidariedade, a consideração e o respeito entre os membros permeiam a dinâmica familiar e a valorização da escola transcende o plano individual para ser um objetivo de toda a família, na intenção de que seus filhos alcancem uma melhor qualidade de vida.
Nesse sentido, a história de Leo permite identificar como o estilo de vida do grupo familiar – atrelado às condições de trabalho e sobrevivência deste grupo, que mesmo dividindo com outros agentes socializantes a função de educar – influi e, de certo modo, inculca os modos de ser e agir dos jovens. A instituição familiar, com base nos seus rituais, símbolos, valores, conformam, de modo duradouro, os sentimentos e obrigações, produzindo os primeiros habitus que configuram as representações e as práticas sociais.
Considerações
As agências socializadoras atuam de forma eficaz mediante a imposição modelos de comportamento quando criam certas disposições psíquicas duráveis que ordenam a percepção e o modo de agir no mundo social. Essa eficácia pode resultar em limites ou possibilidades dos jovens viverem “esta fase da vida”, tornando-os (in)capazes de exercitar a autonomia e a liberdade. As trajetórias de vida dos jovens entrevistados revelam que participam de segmentos diversos e que possuem visões de mundo, dilemas, perspectivas, enfim, um “modo de ser jovem” diferenciado.
Ana é figura representativa de um segmento de jovens que está submetido à eficácia de certas formas de organização que faz com que os mesmos interiorizem, mecanismos de controle social que limitam o desenvolvimento da autonomia. Ela vive circunstâncias de vida marcadas por um processo de socialização em que lhe foram restringidas as possibilidades de viver inúmeras experiências para além do espaço familiar e religioso. As matrizes simbólicas que orientam a singularidade do modo de pensar e agir de Ana são a família e a religião. Essas instituições certamente desenvolveram ações pedagógicas estruturantes de experiências sociais futuras na constituição da biografia de Ana, sinalizando a escolha da escola por ela valorizada, sobretudo, pelo seu caráter disciplinador.
A singularidade do modo de pensar que Ana representa, reside em um distanciamento do modelo cultural de jovem veiculado pela mídia e que constitui o modo de ser jovem de segmentos significativos da sociedade. Ana admite que adota um estilo de vida mais adequado às exigências divinas e, assim, cria uma imagem narcísica de grandeza em relação aos demais jovens. Em termos de estilo de vida, procura diferenciar-se por um corpo de referências distintivas, distanciando do que ocorre generalizadamente na sociedade.
Leo é uma figura representativa de um segmento de jovens para os quais o sentimento de “pertencimento” à família é produzido com base na participação efetiva da dinâmica que decorre do trabalho de subsistência, propiciando ao jovem desenvolver certa “responsabilidade filial” que funciona como elemento de agregação ao grupo. Se por um lado, nessa “fase da vida” os laços familiares tendem a tornar-se mais difusos em contraposição à inserção mais acentuada de outras instâncias socializadoras, dentre os quais o trabalho – instâncias estas responsáveis pelo processo de transição do mundo da infância para a maturidade – para os jovens dessas famílias o padrão socializador familiar tende a se manter. No caso de Leo é o projeto de ascensão social de uma família, cuja subsistência se faz em uma “pequena empresa familiar” e é marcada pelo desejo de ter um filho médico, que motiva a escolha da escola militar compreendida como preparadora para a aprovação no vestibular.
No caso de Leo é possível evidenciar espaços de formação em redes mais complexas de relações. Ele participa de contextos sociais, culturais e políticos diversos, que o inserem em relações de sociabilidade mais amplas, englobando amigos, teatro, lazer, política, que contribuem para uma “concepção de ser jovem” marcada pela valorização das diferenças e por uma visão positiva quanto ao modo de viver essa “fase da vida”. O trabalho familiar como forma de enfrentamento das dificuldades financeiras da família, associado às relações de parentesco que enfatizam valores tais como cooperação, solidariedade e devotamento filial, parecem ter contribuído para a sua inserção em espaços sociais mais amplos de formação.
Para ambos os jovens entrevistados, a família é referência e tem poder de reprodução simbólica. Há, no entanto, interstícios de espaços de liberdade, onde ambos os jovens se movimentam. No caso de Ana, de forma mais limitada, contrapondo-se às orientações familiares na escolha da profissão, e de Leo, transitando no campo das artes, cultura e política, espaços não valorizados pela família. Ainda que o fator de reprodução seja o aspecto preponderante na dinâmica da família, em seu interior há espaços para contestações individuais. Como afirma Bourdieu, “nem em todas as famílias e nem no interior da mesma família, nem todos os aspectos estruturantes da vida conduzem os membros a desenvolverem a mesma capacidade e a mesma propensão a conformar-se à definição dominante” (Bourdieu, 1996, p. 132).
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