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Resumo: 

Este estudo busca analisar os desafios de famílias de origem camponesa à vida e ao trabalho na franja 
meridional de um bairro de formação operária na Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro. Ao acompanhar as 

memórias de uma primeira geração de migrantes focais, o estudo encontrou importantes dinâmicas 
extraescolares que podem haver contribuído para otimizar as oportunidades de seus descendentes pela 
mediação de sociabilidades pré-capitalistas, camponesas e proletárias. À medida em que as primeiras 
descendentes da matrona chegavam à adolescência, a família focal organizou um aparelho paraeducacional 

complexo, ou escolinha, que se tornou um ponto central nas disputas locais pela hegemonia. Uma vez atingindo 
a idade adulta, as filhas da matrona focal do estudo seguiram trajetórias laborais e de classe divergentes, que 
se reencontraram com o nascimento de seus próprios filhos, a terceira geração da família. As vidas dessas três 

gerações são atravessadas por diferentes fatores de subalternização e exclusão social relacionados a classe 
social, raça, gênero, habitação e habilidade vernácula, todos entretecidos em uma matriz específica de 
dominação, cujas tramas articulam os novos desafios do capitalismo diante delas. A urbanização das 

sociabilidades da segunda geração teve seu preço: dominando diferentes processos extraescolares, a classe 
capitalista buscou impor-lhes um ethos fortemente competitivo e uma profunda clivagem geracional, que 
comprometem a consolidação da experiência histórica de classe em uma consciência efetiva de classe-para-si. 

Deste modo, por tematizar, justamente, dinâmicas formativas discretas, menos permeáveis à análise das 
hegemonias em conflito, esta dissertação representa uma asserção a propósito da importância de intensa 
pesquisa qualitativa e interdisciplinar acerca de processos extraescolares e paraescolares, convidando a 

pesquisa educacional a mirar além da superestrutura dos aparelhos escolares institucionais. A principal 
conclusão deste estudo, diante da consequência mais direta dessa clivagem geracional e ideológica — a saber, a 
inibição de hegemonias operárias na região em análise —, consiste na importância decisiva de favorecer 

solidariedades laterais entre trabalhadores subalternizados a partir de políticas de aliança e adoção mútua das 
pautas dos vários segmentos uns dos outros. Contra o ethos competitivo da hegemonia capitalista, é necessário 
lutar pela construção de uma ética da amizade e do cuidado entre diferentes gerações da classe trabalhadora: 
este é um dos mais poderosos instrumentos por meio dos quais articular hegemonias operárias e rasgar, de 

uma vez por todas, a trama fria do opressor hospedeiro. 
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