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RESUMO

A pesquisa está sendo realizada na Escola Estadual Maestro Josino de Oliveira (EEMJO), que está localizada na cidade de Frutal-MG.  É feita uma reflexão sobre os vínculos

sociais estudantis estabelecidos no ambiente escolar, focando nos aspectos de interação social, comportamentos e culturas juvenis. No debate teórico fazemos a aproximação

das reflexões sociológicas de José Machado Pais com as reflexões educacionais de Paolo Nosella e Ester Buffa sobre instituições escolares. Outros autores também estão

relacionados na discussão teórica, como é o caso da relação família-escola nos estudos de Zaia Brandão. A questão de pesquisa norteadora do trabalho é a seguinte: como a

convivência dos estudantes no ambiente social escolar e não-escolar contribui para a formação de vínculos sociais que interferirão no seu comportamento como sujeito social? A

metodologia adotada é qualitativa. A existência de um rapport (estabelecimento de confiança e  aceitação) com a escola contribui para ampliar aspectos fundamentais da

observação do ambiente escolar, do diálogo efetivo e aprofundado de questões com os profissionais da educação e para o desenvolvimento de levantamentos com os próprios

estudantes e suas famílias. Foram analisados documentos como livros de ocorrências e atas de reuniões, além da realização de grupo focal com estudantes. Os resultados

parciais já obtidos apontam para a influência da família para a trajetória escolar dos estudantes. O papel da família como referência para os estudantes é contraditório, pois ela

atribui muita importância à educação, mas é baixo o seu acompanhamento diário quanto à rotina dos seus membros no percurso educativo. Outros vínculos sociais dos

estudantes são importantes para dar sustentação ao longo de sua trajetória escolar no sentido de que a escola seja uma referência importante em sua vida , como é o caso de

grupos de jovens, movimentos culturais, associativos e religiosos.  
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