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RESUMO

A internacionalização do ensino superior não é recente, visto que esta vem ocorrendo desde
que surgiram as primeiras universidades pelo mundo. Segundo a literatura sociológica, que
abrange pesquisas nacionais e estrangeiras, a internacionalização dos estudos sempre consistiu
em possibilidade  restrita  às  camadas  sociais  mais  privilegiadas.  O Programa Ciência  sem
Fronteiras  (CsF),  criado  em 2011,  teve  o  objetivo  de  impulsionar  as  áreas  da  ciência  e
tecnologia  no  Brasil  e  aumentar  a  competitividade  do  país  no  mundo  mais  globalizado,
propiciando um período internacional para formação e capacitação de pessoas com elevada
qualificação acadêmica, em instituições de educação profissional e tecnológica e em centros
de pesquisa de excelência. Ao participar deste programa, o estudante selecionado teria direito
a mensalidades e auxílios para sua manutenção no exterior, além de aulas do idioma nativo,
caso não alcançasse a proficiência mínima exigida. Tais procedimentos pareciam suficientes
para possibilitar a participação equitativa de todos os estudantes das diversas camadas sociais,
mas  é  provável  que  isto  não tenha  ocorrido,  pois,  conforme literatura  produzida  sobre  o
programa  CsF,  os  participantes  eram  majoritariamente  brancos,  pertencentes  a  famílias
favorecidas nos âmbitos econômico e social.  Com o objetivo de identificar os fatores que
impactam a decisão de realizar uma mobilidade acadêmica internacional entre os estudantes
provenientes  de  camadas  populares,  considerando  as  práticas  das  famílias,  as  trajetórias
escolares  e  vivências  acadêmicas,  esta  pesquisa,  inserida  no  campo  da  Sociologia  da
Educação e analisada sob os pressupostos teóricos de Pierre Bourdieu, foi estruturada sob dois
eixos  metodológicos.  No  primeiro,  traçam-se  os  perfis  sociodemográfico  e  cultural  dos
estudantes da UFV participantes do CsF. A partir deste levantamento dos dados, verifica-se
que  estes  bolsistas  são  predominantemente  pertencentes  às  elites  econômica  e  cultural,
essencialmente masculina, branca, de família pouco numerosa, provenientes de uma rede de
ensino particular e com trajetória escolar de sucesso. No segundo eixo, entrevistam-se cinco
estudantes  provenientes  de  camadas  populares  que  participaram  do  Programa  CsF.  Após
análise das entrevistas,  constatam-se como fatores que podem ser associados à decisão de
participar do Programa CsF a familiaridade com deslocamentos espaciais, a trajetória escolar
de  sucesso,  a  posição  na  fratria,  a  mobilização  individual  e  a  participação  em atividades
extracurriculares durante a graduação. 

Palavras-chave:  Programa  Ciência  sem  Fronteiras;  Mobilidade  internacional;  Camadas
populares; Trajetórias escolares.



ABSTRACT

The internationalization of superior education is not recent, once it has been happening since
the first universities were created around the world. According to sociological studies, which
include Brazilian and foreign researches alike, such internationalization has always consisted
strictly  of possibilities  to the most privileged social  classes. The Science without Borders
program, created in 2011, aimed to boost the science and technology fields in Brazil and to
increase  the  country’s  competitiveness  in  a  more  globalized  world,  by  providing  an
international  term  for  the  education  and  preparation  of  individuals  with  high  academic
qualifications at professional and technological education institutes, and at excelling research
centers. As they participated in the program, the chosen students earned the right to tuitions
and financial support for their staying overseas, besides having lessons of the target language,
in  case they did not  reach the minimum demanded proficiency.  Such procedures  seemed
enough to enable the equal participation of all students from all various social classes, but it is
probable that this did not in fact happen, because, as the bibliography produced about the
Science without Borders program suggests, the participants were mostly white, and belonged
to favored families  in economic  and social  terms.  Having the goal  to identify  the factors
which impact the decision by students from lower social classes to perform an international
academic  mobility,  considering  the  families’  practices,  the  educational  trajectories,  and
academic  experiences,  this  research,  inserted  in  the  field  of  Educational  Sociology  and
analyzed  after  Pierre  Bordieu’s  theoretical  framework,  was  structured  over  two
methodological axes. In the first one, the socio-demographic and cultural profiles of the UFV
students participating in the Science without Borders are outlined. From such data survey, it
was verified that those scholarship holders are predominantly belonging to the economic and
cultural elite, essentially masculine, white, from families of few members, having come from
private school franchises, and with successful educational trajectories. In the second axis, five
students from lower social classes who participated in the Science without Borders program
are interviewed.  After the analysis  of the interviews, the familiarity  with spatial  mobility,
successful  educational  trajectories,  rank  in  the  fraternity,  individual  mobility,  and  the
participation in extra-curricular  activities  as undergraduates  were identified as factors  that
could be related to their decision of joining the Science without Borders program.

Keywords: Science Without Borders Program; International mobility; Lower social classes;
Educational trajectories.
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INTRODUÇÃO

O fenômeno da globalização, muito sentida principalmente a partir da última década

do  século  passado,  deixou  de  abarcar  apenas  os  limites  analíticos  do  que  é  proposto

tradicionalmente pela Geografia e pela História. Trata-se de um processo multidimensional

em que a economia, as finanças, o mercado, a política, as relações pessoais, os sistemas de

informação e comunicação, a ciência e a tecnologia, a cultura, entre outras esferas, estão em

contínuas  e  complexas  interatuações  e  mútuas  dependências  (DIAS  SOBRINHO,  2005).

Desse modo, a globalização pode ser sentida em todos os âmbitos, e, quando se trata do setor

educacional,  a  internacionalização  do  ensino  superior  surge  como  alternativa  a  esse

fenômeno, o que possibilita a qualificação e a capacitação das pessoas em um mundo cada dia

mais interligado.

Além de  estar  imbricada  no  processo  de  globalização,  Miura  (2006)  sustenta  que

existem quatro outras razões para a internacionalização universitária: a) razões políticas, que

buscam a  paz  e  o  entendimento  mútuo;  b)  razões  econômicas,  que  se  preocupam com a

competitividade e o crescimento econômico; c) razões socioculturais, que visam a expansão

de  valores  morais  e  nacionais;  e  d)  razões  acadêmicas,  que  visam à  qualificação  para  o

mercado de trabalho, à reputação das instituições, à qualidade de ensino, de pesquisa e de

serviços e à exposição cultural decorrente da mobilidade de estudantes e professores.

Nesse sentido, a mobilidade acadêmica estudantil configura um forte contribuinte para

a  formação  sólida  do  graduando,  uma  vez  que  tal  experiência  oferece  aos  participantes

vivências únicas, sobre novas culturas e crenças, além de, no caso da mobilidade acadêmica

internacional, propiciar a aquisição de novos idiomas, item fundamental para viver no atual

mundo  globalizado.  Adicionalmente,  são  proporcionadas  experiências  pessoais  aos

participantes,  possibilitando  à  instituição  de  ensino  o  reconhecimento,  o  respeito  e  a

apreciação nos âmbitos nacional e internacional.

A internacionalização do ensino superior teve novamente um destaque por ser um dos

eixos de concentração do “Future-se”, programa lançado em julho de 2019 pelo Ministério da

Educação que visa, segundo discurso oficial, o fortalecimento da autonomia administrativa,

financeira e da gestão das universidades e dos institutos federais (BRASIL, 2019). Mesmo

sendo pauta de programas governamentais recentes, pode-se considerar a internacionalização

dos estudos tão antiga quanto as próprias universidades. Quando se analisa a História Antiga,

encontra-se o relato de grandes filósofos gregos do mundo romano, mencionando a grande
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circulação de mestres, entre Atenas e Roma, em busca do saber cultivado em outras terras

(SPAGNOLO, 1995).

Charle e Verger (1996) apud Stallivieri (2002) declaram que, no continente europeu,

durante a Idade Média, os estudantes se deslocavam da Europa Central para as universidades

italianas  e,  em menor escala,  para as francesas,  com a finalidade de desenvolver  estudos,

buscar  novos  conhecimentos,  fazer  descobertas,  além  de  realizar  novas  experiências

existenciais  em diferentes  partes do continente,  antes de colarem grau na universidade de

origem.

Spagnolo (1995) cita outro exemplo bem sucedido vindo do Japão, sobre o incentivo

de estudos no exterior. A partir de 1868, o governo japonês começou a encaminhar, por ano,

400 jovens para estudar  no exterior,  além de convidar  docentes  universitários  europeus e

americanos  a  lecionarem  no  país.  Dessa  maneira,  em  poucos  anos,  o  país  já  era

autossuficiente no quesito recurso humano capacitado.

Quando se trata dos primórdios do ensino superior no Brasil, vale ressaltar que, por

estar sob domínio português, o desenvolvimento estudantil foi atípico, quando comparado ao

restante da América Latina. Diferentemente dos portugueses, os espanhóis, em 1938, a menos

de 50 anos da chegada de Cristóvão Colombo às Américas, criaram a Universidade Autônoma

de  São  Domingos,  localizada  na  cidade  de  São  Domingos  (ROSA,  2008).  Enquanto  a

Espanha buscava  criar  mais  universidades  no  solo americano  sob seu domínio,  a  fim de

formar  a  classe  estrangeira  dominante  que  ali  residia  (Idem,  Ibid),  o  reino  português,  ao

contrário, buscava obstruir qualquer iniciativa de construção de universidades no Brasil com o

propósito de manter a dependência da colônia a Portugal (BOSCHI, 1991). Ao longo dos três

séculos seguintes à colonização do Brasil, aqueles que buscavam o ensino superior deveriam

cruzar o Atlântico e estudar na Europa, especialmente em Portugal (ROSA, 2008).

O cenário somente começou a mudar com a vinda da Família Real para o Brasil, em

1808. Inicialmente, D. João VI rejeitou a criação de universidades na colônia, mas consentiu o

implemento de cadeiras ou de faculdades profissionais isoladas, no intuito de servir a Família

Real, a Corte e a elite brasileira (PAVARINA; LAISNER; MARIO, 2017). Mesmo com a

criação dessas escolas de ensino superior, o ímpeto da elite brasileira pelo estudo no exterior

não diminuiu, fazendo da França e da Bélgica os destinos preferidos dessa classe (ROSA,

2008).

As primeiras universidades formais brasileiras surgiram somente no início do século

XX (SOUZA JUNIOR, 2010) e, no transcorrer do século, a internacionalização do ensino

superior assumiu outro significado. Nesse nível de ensino, o processo de internacionalização
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passou por várias etapas, sob determinados focos. Lima e Contel (2011) relatam que, após a

criação das primeiras  universidades  brasileiras,  inicialmente,  a  preocupação era compor o

quadro  docente  e,  para  isso,  a  maneira  mais  rápida  e  barata  seria  contratar  professores

estrangeiros. Posteriormente, o governo brasileiro efetivou acordos bilaterais de cooperação

educacional, científica e tecnológica com diferentes países, no intuito de qualificar os recursos

humanos  para  o  aumento  da  produção nacional  (industrial  e  agrícola).  Para  tanto,  houve

investimento na vinda de professores-consultores, para subsidiar a pós-graduação, ampliar o

número de cursos strictu sensu e aumentar a quantidade de bolsas de estudos para formação

de mestres e doutores no exterior.

A internacionalização do ensino superior no Brasil, desde as primeiras universidades

instaladas no país até o início dos anos 2000, teve como foco a pós-graduação. O lançamento

do Programa Ciência sem Fronteiras (CsF), em 2011, surgiu nesse cenário como uma nova

possibilidade, sobretudo para os estudantes de graduação. O CsF previa a concessão de mais

de 100 mil bolsas de estudos no exterior e um gasto de mais de 10 bilhões de reais pelo

Governo  Federal.  Essa  iniciativa  governamental  colocou  a  mobilidade  acadêmica  em um

novo  patamar,  bem  mais  abrangente  em  relação  à  quantidade  de  vagas  oferecidas  e  ao

investimento, algo nunca visto antes no contexto da internacionalização do ensino superior

brasileiro.

Meu interesse pelo programa foi iniciado em 2014, quando comecei a trabalhar com o

Programa de  Mobilidade  Acadêmica  (PMA) de  estudantes  de  graduação da Universidade

Federal  de  Viçosa  (UFV).  Nesse  mesmo ano,  ocorreu  o  pico  de  saídas  para  mobilidade

acadêmica internacional dos estudantes de graduação da UFV, por meio do Programa CsF,

fato  que  deixou  minhas  atividades  profissionais  voltadas  ao  Programa,  e  de  forma

basicamente exclusiva. Meu trabalho consistia em orientar os estudantes da UFV quanto aos

procedimentos para candidatura às diversas modalidades disponíveis, além de esclarecer sobre

direitos e deveres dos mesmos durante o período de afastamento da universidade.

Por  estar  em contato  direto  com os  estudantes  intercambistas,  era  perceptível  uma

clivagem socioeconômica no conjunto dos estudantes que participavam do CsF, sendo que a

maioria  deles  parecia  ser  oriunda  de  grupos  favorecidos  socialmente. A  partir  dessas

observações,  algumas  dúvidas  surgiram:  quem são  os  estudantes  que  participam  de  uma

mobilidade  acadêmica  internacional  na  Universidade  Federal  de  Viçosa?  Quais  fatores

motivaram a participação dos estudantes de camadas populares? E, a partir dessas perguntas, a

proposta  de  estudo  foi  estruturada,  tendo  como  objeto as  trajetórias  educacionais  de

estudantes  de  graduação  pertencentes  às  camadas  populares  que  participam  do  CsF.  E,

17



considerando  o  contexto  histórico  e  político  da  internacionalização  do  ensino  superior

brasileiro, o perfil dos bolsistas da UFV participantes do programa em questão é similar ao

encontrado na literatura? Assim como aponta a literatura, se os estudos no exterior são uma

prática recorrente entre os membros de camadas socioeconômicas mais privilegiadas, quais os

fatores que influenciaram os estudantes provenientes de camadas populares a participarem do

CsF?

Para responder a tais questionamentos, neste trabalho, objetivou identificar os fatores

que  impactam  na  decisão  de  realizar  uma  mobilidade  acadêmica  internacional  entre  os

estudantes  provenientes  de  camadas  populares,  considerando  as  práticas  das  famílias,  as

trajetórias escolares e as vivências acadêmicas. Pretendeu também: traçar o perfil do estudante

de graduação da UFV que participou do CsF; e averiguar se o perfil estudantil encontrado é

um padrão da mobilidade acadêmica internacional da universidade ou se ocorreu apenas entre

os participantes do programa.

Sob a hipótese de que os bolsistas do Programa CSF são provenientes de uma elite de

alto capital  socioeconômico e cultural,  e que a baixa aderência de estudantes  de camadas

populares  ao  programa  se  deve  à  menor  incidência  desses  capitais  em  suas  famílias,  a

pesquisa  está  estruturada  sob  dois  eixos  metodológicos.  No  primeiro,  traça-se  o  perfil

socioeconômico,  demográfico  e  cultural  dos  estudantes  de  graduação  da  UFV  que

participaram do Programa entre os anos de 2011 e 2016. Para tanto, foi necessário buscar

informações dos bolsistas quanto ao sexo, idade, pertencimento racial, trajetória escolar no

ensino fundamental e médio, renda familiar, ocupação e escolaridade dos pais, no intuito de

inferir se os bolsistas eram detentores de capitais materiais e simbólicos, o que, por sua vez,

influenciaria na decisão de sair para estudos no exterior. No segundo eixo, foram selecionados

e entrevistados cinco estudantes de camadas populares participantes do Programa CsF, com o

objetivo  de  identificar  fatores  que  podem  ter  influenciado  na  decisão  de  estudar

temporariamente no exterior.

A dissertação está estruturada em quatro capítulos. O primeiro capítulo, intitulado “A

democratização  do  acesso  ao  ensino  superior  e  a  mobilidade  internacional:  os  grupos

favorecidos e aos fatores que os beneficiam”, aborda o panorama político em que o Programa

CsF está inserido, apresentando a democratização do acesso ao ensino superior ocorrida nos

últimos anos e seus desdobramentos em programas de mobilidade acadêmica internacional.

Além disso, é apresentada uma revisão da literatura sobre os fatores que impactam na decisão

de realizar estudos no exterior.
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No segundo  capítulo,  o  Programa  CSF  é  apresentado,  descrevendo  seu  histórico,

números oficiais e repercussões, positivas e negativas, ocorridas durante o tempo de vigência

da política pública.

No  terceiro  capítulo,  apresentam-se  o  percurso  metodológico,  suas  etapas,

procedimentos  e  instrumentos  utilizados no processo de coleta,  organização e  análise  dos

dados adotados para obtenção do perfil  sociológico dos bolsistas e seleção dos estudantes

entrevistados. Ainda, são apresentados e analisados os resultados do levantamento do perfil

socioeconômico e cultural dos bolsistas da UFV.

Por fim, no quarto capítulo, discutem-se as entrevistas realizadas com cinco estudantes

da graduação bolsistas do CsF, analisando suas trajetórias escolares bem como as práticas

educativas  de  suas  famílias,  suas  vivências  acadêmicas  na  universidade  e  na  mobilidade

internacional. Os resultados apresentados são discutidos à luz do referencial teórico, dando

destaque para os fatores que motivaram os cinco entrevistados a participarem da mobilidade

internacional, a partir do relato das experiências vividas durante o período de intercâmbio.
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CAPÍTULO  1  DEMOCRATIZAÇÃO  DO  ACESSO  AO  ENSINO  SUPERIOR  E

MOBILIDADE INTERNACIONAL:  GRUPOS  FAVORECIDOS  E  FATORES  QUE

OS BENEFICIAM

1.1 Democratização das oportunidades de acesso ao Ensino Superior

O acesso ao ensino superior cresceu significativamente em todo o mundo, a partir de

meados de 1950. O marco da mudança foi a Segunda Guerra Mundial, que promoveu um

novo modelo de sociedade mais institucionalizada, refletindo o aumento da democratização,

dos direitos humanos, da crença na importância do conhecimento científico e técnico e do

planejamento  do  desenvolvimento,  fato  que  favoreceu  a  grande  expansão  do  ensino  de

graduação (SCHWARTZMAN, 2015).

Quando  se  trata  de  ensino  superior  no  Brasil,  os  anos  2000  foram marcados  por

políticas  públicas  que  visavam a  expansão  e  a  interiorização  das  universidades,  além de

procurarem reverter a grande desigualdade de acesso a esse nível de ensino, principalmente

no que se refere  às instituições  públicas.  Embora  os governos anteriores  também tenham

propiciado  a  expansão  do  ensino  de  graduação,  com  destaque  para  a  propagação  de

instituições particulares, foi permitido o acesso de uma classe que historicamente não cursava

faculdade, deixando ainda mais latente a discrepância entre os estudantes de graduação. Para

as universidades públicas e gratuitas, consideradas melhores e de maior prestígio, ficaram os

estudantes com bom nível de renda, já que a família poderia garantir escolas privadas até o

fim  do  ensino  médio,  prática  que  garantiria  boa  classificação  no  vestibular  e  acesso  às

instituições de qualidade. E para os filhos de famílias menos privilegiadas, que frequentaram

escola pública até o vestibular, restariam apenas instituições particulares, de menor prestígio,

mal preparadas e caras (BRITO, 2004).

Mesmo  com  as  estratégias  neoliberais  de  mercantilização  do  ensino  superior

praticadas  pelo governo do presidente  Fernando Henrique Cardoso (1995-2002),  as vagas

geradas não foram suficientes  para absorver os concluintes  do ensino médio,  o que fez o

Brasil iniciar o século XXI com um deficit de vagas no ensino superior (CARNEIRO; BRIDI,

2020). Na tentativa de reverter tal situação, o governo do presidente Luis Inácio Lula da Silva

(2003-2011)  buscou  implementar  políticas  públicas  de  ampliação  de  acesso  ao  ensino

superior, em sintonia com as políticas globais de inclusão social, além de continuar e ampliar

as ações do governo anterior no tocante às instituições privadas.
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Dentre  as  diversas  ações  ocorridas  a  partir  do  início  dos  anos 2000,  algumas  são

ressaltadas por estarem associadas ao ensino superior público e, principalmente, por ajudarem

a compor o cenário político e educacional referente à criação e implantação do CsF. Uma

dessas ações foi o Programa de Apoio a Planos de Reestruturação das Universidades Federais

(REUNI) instituído por meio do Decreto no 6.096, de 24 de abril de 2007, que determina a

criação  de  condições  para  acesso  e  permanência  no  ensino  superior.  Como  benefícios

oriundos do REUNI, citam-se a ampliação do número de vagas nas universidades federais; a

criação de extensões das universidades em cidades do interior;  o surgimento de Institutos

Federais  de  Ensino  Superior  (IFES);  a  expansão/transformação  dos  Centros  Federais  de

Educação Tecnológica (CEFETs) em Institutos Federais de Educação Tecnológica (IFETs); e

a implementação de novos cursos,  o que propiciou o acesso para aqueles  que não teriam

condições de sair de sua região para buscar esse nível de ensino.

Porém,  foi  percebido  que  não  bastava  garantir  o  acesso  às  instituições  de  ensino

superior se não haveria condições dos estudantes permanecerem matriculados. Nesse sentido,

para reduzir a evasão, o governo lançou o Plano Nacional de Assistência Estudantil (PNAES),

por meio  do Decreto no 7.234,  de 19 de julho de 2010, que estabelecia  a ampliação das

condições de permanência dos jovens nas universidades.

Outra  medida  governamental  tomada  pelo  governo  da  presidente  Dilma  Rousseff

(2012-2016) foi a “Lei das Cotas”, instituída pela Lei no 12.711, de 29 de agosto de 2012, que

garantiu metade das vagas das instituições federais para estudantes que realizaram todo ensino

médio em escolas públicas, e destas ainda se reservam cotas para estudantes pardos, pretos,

índios e de baixa renda.

Ao longo das duas últimas décadas, é possível perceber que o massivo processo de

democratização das universidades vem sendo otimizado, e o perfil do estudante universitário

está em transformação.

Ristoff (2014) observou que, entre os anos de 1991 e 2012, o número de IES saltou de

893 para 2.416, o que representa um crescimento de 171%. Consequentemente, o número de

matrículas também cresceu. No mesmo período, o número de matrículas foi de 1,5 milhões

para mais de sete milhões (crescimento de 350%). O autor ainda ressalta que o Brasil está

começando a sair do sistema de acesso de elites para entrar no sistema considerado de massas,

já que tal número representa apenas 15,1% da taxa de escolarização líquida dos jovens em

idade apropriada. Embora aquém da taxa de escolarização adequada, é possível afirmar, por

meio  do  estudo  de  Ristoff,  que  as  políticas  públicas  implantadas  até  então  já  haviam

conseguido alterar significantemente o perfil acadêmico brasileiro.
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A partir dos dados do questionário socioeconômico respondido pelos estudantes dos

três  primeiros  ciclos  do  Exame  Nacional  de  Desempenho  do  Estudante  (Enade),  Ristoff

(2014)  garante  que  o  campus  universitário  brasileiro  é  cerca  de  20% mais  branco  que  a

sociedade brasileira, já que brancos representam 48% da população do país, tornando falsa

“[...]  a  tese  amplamente  difundida  e  por  vezes  defendida  mesmo  por  acadêmicos  e

pesquisadores de que o campus reflete a sociedade” (RISTOFF, 2014, p. 731). No entanto, ao

comparar os resultados dos três ciclos, observa-se que houve uma tendência na diminuição de

brancos, mesmo que bem lenta. Ainda, o referido estudo mostrou que, a cada ano, um número

menor de ricos entra na educação superior, ao constatar que 60% são estudantes provenientes

do ensino médio público e que, atualmente, ser filho de pai com escolaridade superior não

constitui requisito indispensável para realizar uma graduação (RISTOFF, 2014).

A Lei de Cotas foi promulgada em 2012, mas, antes dessa data, diversas IES públicas

já adotavam ações afirmativas isoladas em prol das minorias. Para testar os efeitos de tais

ações, Vieira, Senkevics e Arends-Kuenning (2019) compararam o perfil dos ingressantes de

IES  federais  que  adotavam  medidas  afirmativas  com  o  perfil  daqueles  das  que  não  as

adotavam, utilizando dados dos dois primeiros ciclos do Enade, já que, em ambos os casos,

calouros participavam da avaliação. Os autores observaram que, embora o número de negros,

de estudantes de ensino médio público e de mulheres nas IES federais que não adotavam

ações afirmativas houvesse aumentado, o incremento desses números foi significativamente

maior nas IES que adotavam ações afirmativas. Nessa perspectiva, atesta-se que as diversas

ações promovidas pelo governo já estavam surtindo efeito  nas IES públicas,  consideradas

reduto  das  elites,  comprovando  a  tendência  prevista  por  Ristoff  (2014)  de  que  o  ensino

superior estaria sendo democratizado.

Na V Pesquisa Nacional de Perfil Socioeconômico e Cultural dos(as) Graduandos(as)

das IFES da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior

(Andifes), de 2019, foram realizados levantamentos periódicos sobre o perfil socioeconômico

dos estudantes de graduação das IFES desde 1996, comprovando, assim, que a inclusão racial

e social nas IES federais brasileiras é cada vez maior. Além disso, a pesquisa mostra que a

participação de pretos e pardos aumentou. Sobre a renda, o percentual de estudantes inseridos

na faixa de renda familiar  per capita “até 1,5 Salário Mínimo (SM)” cresceu, alcançando

70,2%  do  universo  pesquisado  e,  desses,  três  a  cada  quatro  estudantes  possuíam  renda

familiar per capita de “até 1 SM”. Em relação à natureza administrativa da escola de ensino

médio, a maioria absoluta (64,7%) era proveniente de escola pública. O documento também

mostra a tendência de crescimento da participação feminina, sendo que as mulheres já eram

22



maioria  desde o primeiro  relatório,  publicado em 1996, fato explicável  por estas  também

serem a maioria no ensino médio.

Ao serem observados os resultados das pesquisas citadas, é possível afirmar que as

políticas públicas adotadas nas últimas décadas surtiram um efeito democratizador no ensino

superior,  permitindo  a  inclusão  daquelas  classes  historicamente  excluídas  desse  nível  de

ensino.  Porém,  esse  recente  processo  de  democratização  das  oportunidades  de  acesso  às

universidades parece não ter impactado os programas de mobilidade acadêmica internacional.

O Observatório Sociológico Família-Escola (OSFE),  da Faculdade de Educação da

Universidade  Federal  de  Minas  Gerais  (UFMG),  a  algum  tempo  vem  se  dedicando  a

investigar as implicações sociológicas da internacionalização, tendo um grupo que estuda a

temática.  Assim,  três  pesquisadoras  concentraram-se  em  avaliar  o  processo  de

internacionalização  do  ensino  superior.  Como  objetivos,  as  três  investigadoras  buscaram

traçar o perfil social e acadêmico dos participantes de três programas distintos de mobilidade

acadêmica internacional ofertados pela UFMG. Ramos (2009) estudou o perfil dos estudantes

que participaram do Programa de Mobilidade Discente Internacional para a Graduação do ano

2008/2009. Já Gomes (2016) utilizou os dados dos bolsistas selecionados para participar do

Programa CsF no ano de 2014 e Vilaça (2017) analisou o perfil dos participantes do programa

Minas Mundi, edital 2014. Sempre que possível, as pesquisadoras em questão compararam os

resultados com o perfil do corpo discente da UFMG de determinados anos, sendo estes 2005,

2013 e  2011,  respectivamente.  Apresentam-se  alguns  resultados  dos  referidos  estudos  no

Quadro 1.
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Quadro  1: Resumo do perfil  social  dos discentes  da UFMG e dos intercambistas  das pesquisas de Ramos
(2009), Vilaça (2017) e Gomes (2016)

Ramos (2009) Vilaça (2017) Gomes (2016)
UFMG
2005

Intercambistas
UFMG
2011

Intercambistas
UFMG
2013

Intercambistas

S
ex

o Masculino 53,0% 42,9% 46,0% 34,0% 44,0% 56,0%

Feminino 47,0% 57,0% 54,0% 66,0% 56,0% 44,0%

P
er

te
nc

im
en

to
 R

ac
ia

l Branco 70,3% 78,8% 42,0% 51,5% 49,0% 70,0%

Preto 3,6% 2,4% 10,5% 7,6% 11,0% 4,0%

Pardo 24,4% 18,3% 38,2% 38,6% 40,0% 26,0%

Indígena 0,3% 0,0% 0,2% 1,2% - -

Amarelo 1,4% 0,0% 1,2% 0,6% - -

Não declarou - - 7,9% 0,6% - -

E
ns

in
o

M
éd

io Particular 63,0% 77,4% 52,0% 53,0% 56,0% 67,0%

Público 36,9% 22,5% 48,0% 47,0% 44,0% 33,0%

R
en

da
F

am
ili

ar

Até 2 SM - 2,9% 13,0% 25,0% 13,0% 2,0%

2 a 4 SM - 8,1% 36,0% 27,0% 37,0% 23,0%

5 a 10 SM - 13,3% 24,0% 17,0% 24,0% 27,0%

+ de 10 SM - 74,0% 27,0% 31,0% 26,0% 48,0%

E
sc

ol
ar

id
ad

e 
da

 M
ãe

Nenhuma ou
não sabe

0,7% 0,0% 1,2% 0,0% - -

Fundamental
Incompleto

14,3% 5,1% 14,9% 9,4% 13,0% 0,0%

Fundamental
Completo

8,9% 4,5% 10,7% 15,6% 10,0% 7,0%

Médio
Completo

33,3% 24,8% 32,4% 35,9% 32,0% 29,0%

Superior
Completo

42,3% 65,0% 40,8% 39,0% 45,0% 64,0%

E
sc

ol
ar

id
ad

e 
do

 P
ai

Nenhuma ou
não sabe

0,7% 0,6% 4,6% 2,4% - -

Fundamental
Incompleto

17,4% 7,4% 17,7% 12,2% 17,0% 0,0%

Fundamental
Completo

10,4% 4,6% 10,9% 22,8% 11,0% 8,0%

Médio
Completo

26,8% 24,6% 31,4% 38,2% 32,0% 36,0%

Superior
Completo

43,4% 61% 35,3% 24,4% 40,0% 56,0%

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados das pesquisas de Ramos (2009), Gomes (2016) e Vilaça (2017).

Em relação à  UFMG, a instituição  já  adotava,  desde 2008, uma política de bônus

sociorracial,  antes de aderir  à Lei  de Cotas,  em 2012. Os perfis  dos discentes  da UFMG
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apresentados pelas três pesquisadoras abarcaram um período anterior e posterior à adoção de

políticas afirmativas na instituição, o que mostra a evolução dos números quanto ao maior

acesso de pessoas provenientes de camadas menos privilegiadas, assim como apontavam os

estudos de Ristoff (2014),  Vieira, Senkevics e Arends-Kuenning (2019) e Andifes (2019).

Porém, tal evolução não aconteceu nos programas de mobilidade. Após averiguarem o perfil

dos intercambistas  dos respectivos programas,  as pesquisadoras concluíram que os grupos

eram  compostos  por  egressos  da  rede  particular  de  ensino,  cujos  pais  possuíam  alta

escolaridade  e  profissões  qualificadas,  posicionando-se  nas  faixas  sociais  mais  elevadas.

Vilaça (2017) ainda identificou um número mais  significativo  de estudantes  em condição

socioeconômica mais baixa, já que o Programa Minas Mundi oferecia ajuda financeira para

discentes carentes, fato que contribuiu para a participação de estudantes menos favorecidos. O

mesmo não ocorreu no programa pesquisado por Ramos (2009), no qual os intercambistas

tinham que arcar com todos os custos da viagem. É interessante observar que a pesquisa de

Gomes  (2016),  cujos  participantes  do  Programa  CsF  eram  intercambistas  que  recebiam

auxílios financeiros para viajar, alcançou números bastante similares aos de Ramos (2009),

levando  a  autora  a  concluir  que  os  intercambistas  compunham uma população  estudantil

socialmente favorecida e escolarmente selecionada.

O Programa CsF é entendido como o programa de mobilidade acadêmica internacional

de maior destaque no panorama da graduação. Sob esse viés, os trabalhos de Borges (2015),

Silva  (2016),  e  Martinez  (2018)  caracterizaram  os  estudantes  participantes  do  programa,

encontrando  números  que  corroboram  os  dados  de  Gomes  (2016).  Em  contrapartida,  os

trabalhos de Pinto (2017) e Lage (2015), realizados em instituições da região Nordeste (UFPB

e UFT, respectivamente), apresentaram resultados distintos, em se tratando de renda familiar.

Pinto (2017) relatou que 57,5% dos pesquisados possuíam uma renda familiar de até 4 SM e

Lage  (2015)  relatou  que  36%  dos  pesquisados  possuíam  renda  familiar  de  até  3  SM.

Conforme dados da Andifes (2019), 62,2% dos estudantes de graduação matriculados nas IES

do Nordeste possuíam renda familiar bruta até 3 SM. Desse modo, infere-se que os números

encontrados na região podem ter contribuído para o aumento da proporção dos estudantes

provenientes de camadas populares do CsF.

Observa-se que os resultados  encontrados pelos pesquisadores  brasileiros  estão em

sintonia com as pesquisas internacionais sobre o assunto, comprovando que os estudantes de

mobilidade  acadêmica  não  formam  uma  categoria  social  homogênea,  porém  há  uma

predominância  de grupos sociais  provenientes  de classes sociais  mais  privilegiadas,  assim

como mostram as pesquisas internacionais. Os dados da pesquisa realizada pela Comissão das
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Comunidades  Europeias  com  estudantes  que  participaram  do  programa  ERASMUS  de

mobilidade acadêmica, programa existente na Europa desde a década de 1980, revelaram que

a condição econômica da família não parece ter sido um fator de seleção de participantes do

programa,  uma vez  que  53% dos  entrevistados  estimaram a  renda  dos  pais  como  sendo

equivalente ou abaixo da renda média dos graduandos europeus. Sobre a ocupação dos pais,

dois terços responderam que os pais exerciam cargo de direção ou técnico. Ao analisar o nível

de educação dos pais, percebe-se uma proporção significativa de pais com formação de nível

superior. A maioria dos estudantes ERASMUS (59%) relataram que um dos dois pais tinha

pelo menos um diploma de ensino superior, e esse pode ter sido um fator (velado) de seleção

dos  participantes.  Portanto,  ao  conjugar  os  fatores  listados,  nota-se  que  os  estudantes

participantes possuíam uma condição socioeconômica mais privilegiada.

Conforme análise das pesquisas apresentadas, é inegável que existe uma correlação

entre  os  fatores  socioeconômicos  e  a  participação  em um programa de  mobilidade.  Para

entender  como  essa  correlação  funciona,  faz-se  necessário  refletir  sobre  os  fatores  que

contribuem para a formação do perfil  discente,  tão comumente apontados pelas pesquisas

supracitadas.

1.2 Fatores que beneficiam os mais privilegiados

Nesta seção, relacionam-se os fatores que influenciam percursos e processos escolares

e a  decisão  do indivíduo em participar  de  um programa de estudos no exterior,  segundo

pesquisadores. A partir da leitura dos estudos, é possível afirmar se a desigualdade encontrada

no  acesso  aos  programas  de  formação  internacional  extrapola  os  fatores  econômicos  e

alcançam outros aspectos da vida social do estudante.

1.2.1 Capital cultural

As pesquisas de Ballatore (2007), Nogueira, Aguiar e Ramos (2008), Erlich (2012),

Ramos (2009), Gomes (2016), Vilaça (2017), Silva (2016), Ramos (2019) e Martinez (2018)

indicam o fator “capital cultural” como influenciador dos processos escolares e das escolhas

dos estudantes pela mobilidade acadêmica internacional. Os autores supracitados concordam

que os estudantes de mobilidade acadêmica são, geralmente,  beneficiados pelas vantagens

sociais  acumuladas  dentro  da  família.  Gomes  (2016)  contabiliza  diversas  pesquisas  que
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confirmam que tanto a atividade profissional quanto o nível de formação dos pais exercem

influência na opção do filho de participar de um programa de mobilidade acadêmica.

Quando  se  trata  de  meios  sociais  mais  favorecidos,  experiências  de

internacionalização já fazem parte das estratégias educativas dessas famílias, como relatado

por  Nogueira,  Aguiar  e  Ramos  (2008).  Segundo  as  autoras,  as  famílias  têm  usado  os

intercâmbios para aumentar a competitividade dos filhos no sistema escolar e no mercado de

trabalho, já que tal experiência proporciona uma formação cultural e escolar, o que, por sua

vez,  gera benefícios  acadêmicos após retorno ao país de origem. Ressaltam,  ainda,  que a

prática está intimamente ligada ao grau de formação dos pais, sendo o capital cultural familiar

um importante fator para o êxito dos filhos.

O conceito de capital cultural é apresentado na obra “Os herdeiros”, de Bourdieu e

Passeron (2014), escrita originalmente na década de 60, quando se impôs “como uma hipótese

indispensável para dar conta da desigualdade de desempenho escolar de crianças provenientes

das diferentes classes sociais” (BOURDIEU, 2007a, p. 73). A noção de capital cultural nasceu

da  necessidade  do  teórico  de  conseguir  uma ferramenta  que  explicasse,  de  uma maneira

sociológica,  a  alta  probabilidade  de  fracasso  escolar  entre  indivíduos  de  classes  sociais

desfavorecidas,  sem utilizar  as  teses  essencialistas  da  “ideologia  do  dom”  (NOGUEIRA,

2017). Através de levantamentos quantitativos que demonstravam uma alta correlação entre a

origem  social  e  o  desempenho  escolar  do  indivíduo,  Bourdieu  postula  que  crianças

provenientes de classes econômicas privilegiadas, sobretudo daquelas com pais com alto nível

de escolarização, herdam um patrimônio cultural  diverso (como, por exemplo, domínio da

língua culta, nível de cultura geral, bens culturais variados, entre outros), que se transforma

em vantagens quando investido no mercado escolar.

Bourdieu  (2007a)  afirma  que  o  capital  cultural  se  apresenta  em  três  estados.  O

primeiro,  denominado estado incorporado,  diz  respeito  às disposições  duradouras  que são

incorporadas,  assimiladas  ao  corpo  de  uma pessoa,  tornando-se  propriedades  físicas,  tais

como postura corporal,  habilidades linguísticas,  e preferências estéticas.  Esse estado custa

tempo  e  deve  ser  investido  pessoalmente  pelo  investidor,  ou  seja,  não  é  herdado

automaticamente, sendo adquirido de forma totalmente dissimulada e inconsciente. O capital

cultural, em seu estado objetivado, constitui-se da posse de bens materiais que representam a

cultura dominante,  como livros e obras artes, e é transmissível em sua materialidade.  E o

terceiro  estado,  o  institucionalizado,  configura-se  como  um  atestado  institucional  de

competências culturais adquiridas (diplomas e certificados escolares).
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Segundo Bourdieu (2007b), o êxito escolar possui uma estrita relação com o nível

cultural global do grupo familiar. Em sua pesquisa, o sociólogo conclui que a ação da família

sobre  o êxito  escolar  é  quase que exclusivamente  cultural,  já  que  estudantes  com rendas

diferentes  possuem êxitos  escolares  similares  quando os  pais  possuem diploma  de  níveis

iguais e, ao contrário,  possuem êxito escolar diferentes quando os pais possuem níveis de

formação  diferentes,  mesmo  com  rendas  semelhantes.  Ou  seja,  “as  trajetórias  escolares

tornam-se tão inteligíveis em uma lógica de transmissão hereditária em que o capital cultural

é erigido como o princípio primeiro – ou seja, mais importantes do que a riqueza econômica –

das desigualdades de desempenho escolar” (NOGUEIRA, 2011, p. 80-81). Além disso, os

níveis de formação diferentes entre pai e mães também interferem no sucesso escolar dos

filhos, comprovando a importância do nível cultural global familiar sobre o êxito escolar da

criança (BOURDIEU, 2007b).

Além do grau de formação dos pais, outros fatores podem ser associados às vantagens

e desvantagens culturais, tais como tamanho da família e localidade da residência, embora

todos  estes  sejam  apenas  indicadores  que  permitem  situar  o  nível  cultural  das  famílias.

Quando  se  trata  de  ensino  superior,  “a  parte  do  capital  cultural  que  é  mais  diretamente

rentável na vida escolar é constituída pelas informações sobre o mundo universitário e sobre o

cursus, pela facilidade verbal e pela cultura livre adquirida nas experiências extraescolares”

(BOURDIEU, 2007b, p. 44).

Como  mencionado  anteriormente,  para  participar  de  um  programa  de  mobilidade

acadêmica, o estudante deve ter excelência acadêmica, ou seja, obter sucesso escolar. Nesse

sentido,  identificar  o  grau  de  formação  dos  pais  e  a  ocupação  exercida  é  frequente  nas

pesquisas que investigam as características  socioeconômicas  dos participantes.  Portanto,  o

conhecimento do perfil socioeconômico e cultural das famílias contribui para compreender a

influência da herança cultural incorporada no êxito escolar e os modos como os estudantes

lidam com a vida acadêmica. Ao identificar esses dados em sua pesquisa, Ballatore (2007)

afirma que, em sua maioria, os estudantes ERASMUS eram oriundos de um meio favorecido

em que o nível de educação parental era superior à média da população brasileira.

Ramos  (2009)  traçou  o  perfil  dos  estudantes  que  participaram  de  intercâmbios

provenientes de acordos bilaterais da UFMG com instituições estrangeiras, entre os anos de

2008 e 2009, e que 65% das mães e 61% dos pais eram graduados. Por sua vez, o estado da

arte realizado por Erlich (2012) confirma que a atividade profissional e a qualificação dos pais

são aspectos que influenciam na opção dos filhos em realizar o intercâmbio. É importante
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lembrar que tais intercâmbios não eram financiados, ficando a cargo da família todo o custeio

da estadia do intercambista no exterior. 

Entre  os  estudos  nacionais,  referentes  especificamente  ao  CsF,  destaca-se  Silva

(2016),  ao  relatar  que  60% das  mães  e  58% dos  pais  dos  participantes  do  programa na

Universidade  de  Brasília  (UnB)  possuíam  formação  superior.  Na  pesquisa  de  Martinez

(2018),  realizada  com  estudantes  da  Universidade  Federal  de  Santa  Catarina  (UFSC),  a

proporção foi ainda maior - 67% das mães e 64% dos pais dos participantes possuíam, no

mínimo, graduação. 

Vale pontuar que o programa CsF era financiado pelo Governo Federal. No entanto,

tal financiamento parece não ter sido suficiente para produzir a maior democratização das

oportunidades  educacionais,  já  que  estudantes  originários  de  famílias  com  maior  capital

cultural estavam mais representados na população estudantil que usufruiu da mobilidade e dos

benefícios do programa.

1.2.2 “Habitus de migrante” e “capital de mobilidade”

Além do capital cultural, os estudos de Brito (2004 e 2010) e Murphy-Lejeune (2001)

apresentam outro fator que parece tornar mais fácil a decisão de participar de um intercâmbio.

Embora  apresente  denominações  diferentes,  o  fator  pode ser  definido  como uma precoce

predisposição a viagens internacionais.

Brito (2004) traz a noção de “habitus de migrante”, conceito construído ao longo de

anos de pesquisas sobre estudantes brasileiros no exterior, que pode ser conceituado como

sendo a aquisição ou reformulação de esquemas mentais e de disposições morais e corporais,

a partir da sucessão de vivências em processos de mobilidade espacial. Seria uma inteligência

implícita  que se situa entre a reflexividade,  memória  e inconsciente,  que se sedimenta no

sujeito e serve de instrumento de transmissão das aquisições culturais (BRITO, 2010). Para a

autora,

No caso dos estudantes, os repertórios progressivamente incorporados durante seu
itinerário funcionam como uma fonte de recursos positivos ou negativos que lhes
permite proceder às reformulações e à flexibilidade de comportamentos necessárias
à gestão do novo contexto. Assim, cada novo deslocamento é vivido como algo já
familiar, não como um desenraizamento (BRITO, 2004, p. 99).

Como disse a autora, “certo tipo de experiência não se constrói no vácuo” (BRITO,

2010, p. 435). Entre os estudantes investigados por ela ao longo dos anos, a autora percebeu
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que, no decorrer de suas trajetórias, eles tinham sofrido influências iniciais que criaram neles

um ambiente fértil para uma experiência no exterior. O  habitus de migrante é formado por

três fatores. O primeiro deles é a familiaridade com deslocamentos espaciais, que se refere à

precoce  necessidade  de  migrar  em  funções  dos  estudos,  ou  seja,  mudar  para  buscar

instituições com o melhor ensino. Em razão da concentração espacial da rede universitária de

excelência, a autora observou que é comum o indivíduo se deslocar de uma cidade pequena

para outra um pouco maior e, posteriormente, para uma capital ou metrópole antes de partir

para o exterior. Durante as pesquisas, vários entrevistados confessaram que a partida para o

exterior era, de certo modo, uma consequência lógica das etapas anteriores. Os repertórios

progressivamente  incorporados  pelos  estudantes,  durante  as  mudanças  de  localidade,

funcionavam  como  uma  fonte  de  recursos,  positivos  ou  negativos,  que  lhes  permitiam

reformular e flexibilizar os comportamentos necessários à gestão do novo contexto e, assim,

cada  novo  deslocamento  era  vivido  como  algo  familiar,  não  como  um  desenraizamento

(BRITO, 2004).

O segundo fator é uma familiaridade imaginária com o exterior, que trata daqueles que

descendem de imigrantes ou possuem alguém próximo que já tenha estudado fora, sendo que

a influência dessas pessoas pode exercer um efeito de demonstração direto (preferência pelo

mesmo país) ou indireto (buscar um país diferente). De acordo com a autora, ouvir histórias

de familiares imigrantes sobre as cidades de onde vieram, ter contato com pessoas nascidas

em outros  países  e  até  residir  em regiões  colonizadas  por  estrangeiros  podem instigar  a

identificação imaginária com determinado país, gerando condições favoráveis de partida para

o exterior. 

O terceiro fator, apesar de menos frequente que os dois anteriores, pesa bastante na

gestação do desejo de partir, segundo Brito (2004). Trata-se da familiaridade com o exterior

adquirida por ocasião de estadias acadêmicas precedentes, seja pela influência de membros da

família que foram estudar fora, como pai ou irmão, ou pela própria passagem pelo exterior

feita anteriormente, como a realização de um estágio curto ou um intercâmbio linguístico. No

caso  da  segunda  possibilidade,  a  familiaridade  sai  do  terreno  imaginário  e  passa  para  o

concreto, pois os períodos fora proporcionaram experiências bastantes precisas da “aventura

da  partida”  (BRITO,  2010,  p.  438),  como noção das  despesas  necessárias,  problemas  de

adaptação, domínio da língua estrangeira, etc.

Murphy-Lejeune (2001) define o capital de mobilidade como sendo a acumulação de

experiências internacionais, sejam elas por meio de viagens internacionais, por contato com

estrangeiros  ou por contato com pessoas que já  acumularam essas  experiências.  Além de
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apresentar  fatores  similares  aos  descritos  por  Brito  (2004 e  2010),  a  autora  acrescenta  a

oportunidade de cruzar  as fronteiras  no decorrer da vida,  o que não se restringe somente

àquelas experiências ocorridas em territórios estrangeiros, como viagens de férias em família,

mas também incluem aquelas ocorridas dentro do país de origem, como a aprendizagem de

um idioma estrangeiro, por exemplo, a qual a autora chama de “experiência de adaptação”.

Nogueira (2006) complementa que, quanto mais cedo ocorrer a familiarização com a esfera

internacional, menor será a resistência do sujeito a repetir ou a prolongar suas experiências no

exterior.  Dessa maneira,  famílias  que mantêm dentro de casa um clima favorável  sobre o

contato com os modos de vida e costumes internacionais são mais predispostas a procurar

experiências de alteridade cultural.

1.2.3 Trajetória escolar

Para traçar um panorama das contribuições de pesquisas estrangeiras e nacionais sobre

as  estratégias  educativas  de  internacionalização,  Aguiar  (2009)  garante  que  o  campo  da

Sociologia  da Educação tem confirmado uma notória  correspondência  entre  as  estratégias

educativas e as diferentes posições dos grupos sociais que as utilizam. Ou seja, quanto maior é

a  posse  de  recursos  materiais  e  simbólicos,  maior  é  a  probabilidade  de  se  acertar  nos

investimentos em educação escolar, na medida em que tais recursos possibilitam a melhor

discriminação sobre as escolhas possíveis e delas tiram o melhor proveito. Nessa perspectiva,

Daverne (2011) salienta que pais bem-dotados culturalmente e economicamente constroem o

percurso escolar dos filhos com a finalidade de oferecerem certo nível de excelência e de

prestígio, e as escolhas têm o dever de otimizar esse processo.

Nesse contexto, entram as questões relacionadas à trajetória escolar do sujeito, já que é

nela que se encontram os indicadores que determinam o acúmulo de capital escolar, tais como

as práticas de socialização e de acompanhamento escolar, a transmissão de valores e a adoção

de práticas educativas pelas famílias. Nogueira (2004, p. 136) define trajetória escolar como

sendo o encadeamento temporal de posições ocupadas pelos indivíduos nos diferentes campos

do  espaço  educacional  e  que  “deverá  ser  captado  por  meio  dos  acontecimentos  que  a

pontuam, com seus momentos decisivos, suas bifurcações e suas encruzilhadas”.

Segundo Nogueira  e  Fortes  (2004),  trajetória  escolar  consiste  na  caracterização  da

direção  tomada,  na  distância  percorrida  e  no  tempo  gasto  por  diferentes  alunos  para  a

realização de seus percursos escolares. E esses percursos podem ser caracterizados como mais

ou menos bem-sucedidos, sendo absolutos ou relativos. Em termos absolutos, pode-se falar de
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maior ou menor sucesso escolar em função da distância que o sujeito percorre no sistema de

ensino, da natureza dos ramos de ensino seguidos e da velocidade percorrida. Ou seja, bem-

sucedido seria aquele que alcançou os ramos mais elevados de ensino de instituições mais

prestigiadas em menor tempo possível. Já em termos relativos seria definir a trajetória escolar

do indivíduo em relação ao que seria estatisticamente esperado para sujeitos de uma mesma

categoria social. Nesse caso, é bem-sucedido aquele que alcançou ou superou o desempenho

esperado para alunos da mesma origem social.

O estudo sobre as trajetórias escolares não é novidade na Sociologia da Educação,

porém, em um primeiro momento, destacaram-se as macrorrelações entre o sistema escolar e

a  origem  social,  sendo  que,  geralmente,  utilizava-se  o  acompanhamento  longitudinal  de

coortes  de  alunos,  no  intuito  de  observar  a  distribuição  de  oportunidades  escolares.

Basicamente,  eram  analisados  os  fluxos  sem  se  considerar  a  dimensão  individual  das

biografias  escolares.  Contudo,  esse  olhar  macroscópico  não  dava  conta  de  explicar  os

fracassos nas classes privilegiadas, nem os sucessos nas camadas populares. 

Atualmente, os pesquisadores estão atentos à diversidade (relativa) dos destinos e das

práticas escolares dentro de um mesmo meio social. Ou seja, há interesse pelo indivíduo de

“carne e osso”,  já que a trajetória  escolar  não é determinada somente pelo pertencimento

social,  estando  associada  a  outros  fatores,  como  dinâmicas  internas  das  famílias  e

características dos sujeitos (NOGUEIRA, 2004a). Estudar os “fenômenos marginais”, como

diria  Laurens  (1992,  apud NOGUEIRA; FORTES,  2004),  reveste-se  de  uma importância

fundamental, pois a observação atenta de um fenômeno pode desembocar em duas situações:

dar-lhe  um lugar  no  modelo  teórico  dominante  que  antes  não  havia  por  falta  de  dados

detalhados ou mostrar a inadequação do modelo teórico vigente.

Quanto  aos  estudos  sobre  trajetórias  escolares  em  perspectiva  microssociológica,

sobretudo aqueles focados nas camadas populares, aponta-se o trabalho francês de Jean-Pierre

Terrail (1990), sobre as trajetórias escolares longevas de filhos de operários e os seus efeitos

na  vida  desses  sujeitos.  Do  mesmo  modo,  evidenciam-se  outras  pesquisas,  como  as  de

Queiroz (1981), Zeroulou (1988) e Laurens (1992), que possibilitaram a ampliação do campo

dos estudos sobre as trajetórias de escolarização de estudantes pobres.

O sociólogo Bernard Lahire, através da obra “Sucesso escolar nos meios populares:

razões  do  improvável” (LAHIRE,  1997),  mostra  a  importância  de  se  elucidar  as

improbabilidades  estatísticas  e  desvincular  o  sucesso/fracasso  escolar  do  pertencimento

social. O autor investigou os processos de escolarização de 26 crianças de camadas populares

da 2ª série fundamental francesa e suas respectivas configurações escolares. Em sua pesquisa,
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Piotto (2008) elenca diversos casos que vão desde fracassos previsíveis (alunos com pais com

baixa  escolaridade,  ocupações  de  baixa  qualificação  e  baixo  capital  cultural),  fracassos

improváveis  (crianças  com condições  mais  favoráveis  à  escolarização,  porém com baixo

rendimento  escolar),  até  chegar  aos  brilhantes  sucessos  improváveis  (estudantes  com

condições socioeconômicas bem difíceis, mas que apresentam desempenho escolar excelente).

Assim, nota-se que, embora as condições de vida e a origem social dos pesquisados fossem

semelhantes, a trajetória escolar dessas crianças eram diversas.

Para Piotto (2008), Lahire quis mostrar que:

...  não  se  podem  entender  as  posições  escolares  dos  alunos  como  reprodução
necessária e direta das condições sociais, econômicas e culturais de suas famílias.
Nem  tampouco  as  situações  estudadas  encontram  explicação  na  transmissão  da
herança cultural familiar.  A lógica reprodutivista e a noção de "transmissão" não
refletem o trabalho ativo e complexo de apropriação e construção, pelos indivíduos,
de grande variedade de fatores e que redunda na diversidade dos perfis apresentados
(PIOTTO, 2008, p. 703-704).

No Brasil, estudos sobre trajetórias escolares se destacam por investigarem processos

educativos  de  estudantes  das  camadas  populares  que  alcançam  longevidade  escolar  e

ingressam no ensino superior, como, por exemplo, os trabalhos pioneiros de Portes (1993),

Viana  (1998),  Lacerda  (2006),  Zago  (2006),  entre  outros.  Quando  se  trata  de  camadas

populares e de ensino superior, Zago (2006) diz ser muito limitado considerar os casos de

estudantes que têm acesso a esse nível de ensino, automaticamente,  como experiências de

sucesso escolar,  pois não basta  olhar apenas  o ingresso numa universidade,  mas deve ser

avaliado tudo o que ocorre durante a graduação, ou seja, as condições simbólicas e materiais

vivenciadas pelos estudantes para se manter na universidade e nela obter êxito. Zago (2006)

avaliou o caso de 27 estudantes  provenientes  de camadas  populares  de uma universidade

federal e constatou dados interessantes. Embora sua amostra fosse constituída de ex-alunos de

escola pública com um passado de bons resultados escolares, realizar um curso de graduação

não era uma situação natural, como apontado por Nogueira (2000), autora que analisou o caso

de estudantes  universitários  de camadas  médias  intelectualizadas,  cujo  ingresso no ensino

superior  seria  uma condição inevitável.  Contrariando as  estatísticas,  muitos  entrevistados,

estudantes  do  ensino  médio,  não  tinham  informação  sobre  vestibular  ou  sobre  formação

universitária. Outro ponto interessante da pesquisa foi a “escolha” pelo curso a ser realizado,

que  não seria  verdadeiramente  uma escolha,  e  sim uma adaptação  que  o candidato  julga

condizente com a sua realidade e, ou, que representa menor risco de exclusão. Ademais, a

autora  verificou  que  todos  os  entrevistados  exerciam  alguma  atividade  remunerada
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concomitante aos estudos superiores, com o objetivo de promoverem o próprio custeio na

universidade. Em virtude disso, ficavam à margem de muitas atividades relacionadas ao que

poderia ser chamado “investimentos na formação”, como congressos, conferências e acesso a

materiais  de  apoio,  o  que  pode  justificar  a  baixa  participação  de  estudantes  de  camadas

populares nos programas de intercâmbio.

Nogueira  (2000)  investigou  a  construção  da  excelência  escolar  de  um  grupo  de

estudantes  de  camadas  médias  intelectualizadas,  elegendo,  assim,  algumas  evidências

empíricas  para  constituição  do  capital  escolar  dos  entrevistados,  a  saber:  o  fluxo  das

trajetórias,  representado  pela  idade  de  ingresso  na  universidade,  as  redes  de  ensino  e

estabelecimentos  frequentados,  o  vestibular,  a  vida  acadêmica  e  os  estudos  no  exterior.

Segundo a autora, se o indivíduo possui um fluxo das trajetórias baseado na linearidade dos

percursos escolares, sem intercorrências que levam ao atraso no ingresso do ensino superior,

ele consegue cursar o ensino fundamental e médio em escolas privadas e o ensino superior em

universidade pública,  a partir  da realização de vestibulares  durante o ensino médio ou de

cursinho  pré-vestibular.  Também,  é  possível  fazer  atividades  extraclasse  e  passar  uma

temporada em outro país, configurando, portanto, o sujeito de excelência escolar.

Ao cruzar os dados da pesquisa de Nogueira (2000) com as demais encontradas sobre

os participantes do programa CsF, percebe-se que os bolsistas do programa são aqueles de

excelência escolar provenientes de camadas sociais mais privilegiadas. Nota-se, assim, que os

fatores aqui relacionados estão intrinsecamente associados à condição socioeconômica dos

sujeitos.  Portanto,  como  bem  resumiu  a  Comissão  Europeia  sobre  os  participantes  do

programa ERASMUS (COMISSÃO EUROPEIA, 2010, apud GOMES, 2016), os estudantes

universitários já são um seleto grupo na maioria dos países, e os bolsistas do programa CsF

são um grupo seleto dentro desse grupo seleto.

1.3 Estudantes de camadas populares e mobilidade acadêmica internacional

Para Simon e Ainsworth (2012), um dos grandes obstáculos na participação de um

programa de mobilidade acadêmica internacional é o requisito financeiro dos estudantes e de

suas famílias. Se isso seria uma barreira, o governo tratou de resolver ao custear os principais

gastos dos participantes  do programa CsF, disponibilizando bolsas e auxílios  com valores

referentes a passagens, estadia, alimentação, entre outros custos. Pelas pesquisas já publicadas

(BORGES, 2015; GOMES, 2016; SILVA, 2016; MARTINEZ, 2018), percebe-se o programa

disponibiliza  bolsas  para  o  custeio  do  estudante  no  exterior,  mas  isso  não  aumenta  a
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participação dos jovens provenientes de camadas populares. Então,  quais seriam os outros

fatores que podem impactar negativamente sobre a decisão ou o acesso à oportunidade de

estudar no estrangeiro? Após levantamento bibliográfico sobre o assunto, e concordando com

Simon e Ainsworth (2012), muito se sabe sobre os fatores que influenciam na decisão de

estudar  fora,  embora  os  estudos  subestimem o  fato  de  as  minorias  não  integrarem esses

programas.

Simon e Ainsworth (2012) buscam esclarecer como a raça e o status socioeconômico

contribuem para  as  disparidades  na  participação  em programas  de  estudo  no exterior.  A

pesquisa  dos  autores,  de  abordagem  metodológica  mista,  utiliza  dados  fornecidos  pelo

National Education Longitudinal Study (NELS) de 1988-2000, associado ao  Postsecondary

Educational Transcript Study (PETS), a partir do acompanhamento de uma amostra nacional

de estudantes da 8ª série até oito anos após término do ensino médio para obtenção dos dados

quantitativos.  Dessa  amostra,  8.822  estudantes  cursaram  faculdade,  sendo  que  308

participaram  de  estudos  no  exterior  durante  a  graduação.  Desta  amostra  que  realizou

intercâmbio,  os  autores  buscaram  no  PETS  informações  sobre  habitus,  rede  de

relacionamentos  e  capital  cultural  dos  estudantes.  Quanto  à  abordagem  qualitativa  da

pesquisa, os pesquisadores entrevistaram 21 estudantes, sendo 11 estudantes (cinco brancos e

seis negros) que realizaram estudos no exterior e 10 estudantes (quatro brancos e seis negros)

que  tiveram interesse  em participar,  mas  não  participaram.  Os  autores  concluíram que  o

habitus, as redes sociais e o capital cultural foram os elementos que fizeram a diferença. E, no

caso de sujeitos de classes sociais baixas e negros, a diferença advém da desvantagem em

relação a esses elementos.

Quando se trata do habitus, baseado na definição bourdieusiana, que os autores tratam

como sendo um conjunto de disposições profundamente internalizadas que geram ação, os

dados  de  sua  pesquisa  indicam  que  os  estudantes  brancos  em  desvantagem  econômica

descreveram  os  estudos  no  exterior  como  sendo  uma  prática  de  pessoas  ricas,  enquanto

estudantes negros disseram que simplesmente não se engajavam nesse tipo de prática.  Ou

seja, é como se estudar em outro país não fosse uma prática possível para seus grupos sociais.

Quanto à influência das redes de relacionamento, Simon e Ainsworth (2012) definem o termo

como sendo as relações sociais que um indivíduo possui que os torna potencialmente capazes

de obter apoio institucional. Sobre essa rede de relacionamentos, que se constitui como fonte

de informações rentáveis para a escolarização, Lareau (2000) afirma que pais de classe média

possuem algum parente ou amigo que são professores ou trabalham no meio educacional e,

por  isso,  têm mais  informações  sobre  os  processos  educacionais  em geral.  No  caso  dos
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estudantes  investigados  por  Simon  e  Ainsworth  (2012),  essa  rede  de  relacionamento  os

ajudava a obter vantagens sobre o processo de estudo no exterior. Os autores indicam, ainda,

que as minorias estão comumente inseridas em uma rede que é menos propícia a participar de

um intercâmbio. Enquanto estudantes provenientes de famílias de classe média ou alta têm

uma variedade de redes à disposição, indivíduos de baixa renda e minorias raciais geralmente

são  excluídos  de  redes  de  relacionamento  cruciais  para  fornecer  as  informações  mais

atualizadas e precisas sobre oportunidades educacionais. E essa exclusão pode impactar na

decisão de participar, ou não, de um intercâmbio. Além disso, embora a família encoraje a

participação, é provável que recebam menos apoio material que os pares em melhor condição

econômica.  E,  por  fim,  os  autores  concluem  que  a  posse  de  capital  cultural  ajuda  os

estudantes a manter uma relação mais positiva com os professores e funcionários envolvidos

com os programas, já que estes podem facilitar ou dificultar a participação dos interessados.

De modo contrário, os estudantes desprovidos de maiores recursos culturais podem ter pouca

“familiaridade”  com  os  canais  de  comunicação  relevantes  para  a  “transmissão  de

informações”  sobre  os  estudos  no  exterior  (SIMON;  AINSWORTH,  2012,  p.  4).  Na

perspectiva dos autores,  nem todos os estudantes  dispõem de repertórios culturais  (capital

cultural) que integrem o conhecimento sobre o mundo acadêmico e seu funcionamento. 

Em  entrevistas  com  estudantes  de  duas  universidades  australianas,  Harvey  et  al.

(2016)  concluíram  que  o  pertencimento  a  camadas  sociais  mais  baixas  e  mais  remotas

constitui fator limitante para a participação desses estudantes em programas de intercâmbio.

Conforme os mesmos autores, os estudantes de diferentes classes sociais não estão igualmente

posicionados  perante  a  universidade,  e  as  minorias  têm  dificuldades  para  navegar  pelas

oportunidades e tomar boas decisões em relação ao intercâmbio.

Na  mesma  direção,  Stroud  (2015)  aponta  que  a  falta  de  apoio  dos  pais  por

desinformação sobre o intercâmbio é um fator inibidor. Segundo a autora, que realizou grupos

focais com estudantes que estudaram no exterior e com aqueles que tinham a intenção de

fazer, os pais percebem o intercâmbio como um tempo não acadêmico para viagens e diversão

e não reconhecem a importância da experiência, desapoiando a intenção dos filhos.

Diante  do  exposto,  percebe-se  que  a  mobilidade  acadêmica  internacional  está

intimamente ligada à condição social do indivíduo, dependendo de sua bagagem cultural e de

suas redes sociais. As pesquisas apresentadas mostraram que, quanto maior o capital cultural,

social e econômico, maior é a chance de o estudante realizar um período de estudos em outro

país durante a graduação. E o contrário mostra-se verdadeiro.
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Mas o fato é  que,  mesmo em menores  quantidades,  as  pesquisas  mostram que os

estudantes  de  camadas  sociais  menos  privilegiadas  também  participam  de  programas  de

intercâmbio, sendo estes considerados pontos fora da curva das pesquisas quantitativas.

Sobre esses  pontos  fora da curva,  Ramos (2019) visa compreender  os  fatores  que

levaram três estudantes provenientes de camadas populares do Instituto Federal do Sudeste de

Minas  Gerais  (IF  Sudeste)  –  Campus  Barbacena,  que  participaram  do  Programa  CsF,  a

constituírem disposições e aspirações educacionais internacionais, identificando as estratégias

adotadas antes e durante o intercâmbio, os efeitos da participação no programa e o que se

produziu em suas trajetórias. Quanto à trajetória dos entrevistados, as análises revelaram que,

diferente  das  camadas  médias  e  elites,  os  contextos  familiares  eram de  poucos  recursos,

principalmente  culturais,  e  que  as  principais  estratégias  de  escolarização  encontradas  se

relacionavam  à  valorização  da  escola  pelos  pais  e  ao  desenvolvimento  pelos  próprios

estudantes de disposições para os estudos, desde o início da escolarização até a graduação.

Durante  o intercâmbio,  passadas  as  dificuldades  iniciais  no  exterior,  como o domínio  da

língua  estrangeira  e  as  condições  climáticas,  os  entrevistados  tiveram  boas  experiências,

adotando  como  uma  das  principais  estratégias  o  estabelecimento  de  relações  sociais.  A

pesquisa evidenciou que a oportunidade de realizar um intercâmbio por meio do programa

proporcionou a produção de boas repercussões na trajetória dos três estudantes, tanto em nível

pessoal  quanto  acadêmico  e  profissional.  Ainda,  o  estudo  evidenciou  a  importância  das

políticas públicas para o público menos privilegiado, já que os sujeitos só puderam realizar o

curso  no  exterior,  de  maneira  totalmente  gratuita,  graças  a  outra  política  pública,  que

expandiu o ensino superior para o interior do país.

A partir dos dados analisados, indaga-se: o perfil dos bolsistas do CsF da UFV segue o

mesmo perfil encontrado nas pesquisas observadas? Os capítulos 2 e 3, a seguir, apresentam o

programa em questão (CsF), além dos resultados do levantamento das características sociais e

educacionais dos estudantes participantes da mobilidade acadêmica internacional.
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CAPÍTULO  2  CONTEXTUALIZAÇÃO  DO  PROGRAMA  CIÊNCIA  SEM

FRONTEIRAS

A fim de apresentar o Programa CsF e contextualizá-lo no ensino superior, este capítu-

lo está estruturado em duas partes. Na primeira parte, aborda-se o histórico do programa, suas

bases legais e repercussões no meio acadêmico, enquanto a segunda parte abrange os números

oficiais do programa.

2.1 O Programa Ciência sem Fronteiras (CsF)

A mobilidade estudantil no Brasil não é algo novo, mas se tornou assunto estratégico

para  o  desenvolvimento  nacional.  Como  destaca  Brooke  (2012),  com  o  mundo  mais

globalizado a partir dos anos 1990, parecia que havia chegado a vez da educação, sendo que

os  países  passaram  a  conceber,  concomitantemente,  o  conhecimento  como  garantia  de

competitividade.

O programa Ciências  sem Fronteiras  (CsF) foi idealizado,  no Brasil,  em março de

2011, após a visita do então presidente dos Estados Unidos (EUA), Barack Obama. Durante

essa visita, foi apresentado à Presidenta Dilma Rousseff o Programa U.S. 100.00 Strong in the

Americas,  criado  para  aumentar  100  mil  vagas  estudantis,  por  ano,  para  a  realização  de

intercâmbios acadêmicos em instituições do Caribe e da América Latina, além de receber no

país 100 mil novos estudantes até o ano de 2020 (GUIMARÃES-IOSIF  et al.,  2016). Na

ocasião,  ambos  presidentes  assumiram  um  pacto  educacional  entre  as  duas  economias

hegemônicas do hemisfério ocidental  (SPEARS, 2014). O que antes seria um intercâmbio

educacional bastante modesto, repentinamente,  tomou os holofotes do palco diplomático e

ficou ainda  mais  solidificado,  quando  o  Departamento  de  Estado  dos  EUA identificou  o

Programa  CsF  como  uma  das  iniciativas  educacionais  mais  importantes  para  atender  às

necessidades da economia do conhecimento do século XXI (DESSOFF, 2013, apud SPEARS,

2014).

O CsF foi estruturado pela Casa Civil da Presidência da República e apresentado pela

presidenta  Dilma  Rousseff  aos  membros  do  Conselho  de  Desenvolvimento  Econômico  e

Social (CDES), como uma nova política que propicie “um salto na área da inovação”, e para

isso  era  necessário  impulsionar  a  área  da  ciência  e  da  tecnologia,  buscando  aumentar  a

competitividade do país frente ao mundo mais globalizado (BRASIL, 2011a).
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Concretizado pelo Decreto Federal no 7.642, de 13 de dezembro de 2011, o CsF visava

propiciar a formação e a capacitação de pessoas com elevada qualificação em universidades,

instituições  de  educação profissional  e  tecnológica,  e  centros  de  pesquisa estrangeiros  de

excelência. Além disso, era usado para atrair para o Brasil jovens talentos e pesquisadores

estrangeiros de elevada qualificação, em áreas de conhecimento definidas como prioritárias. 

É  válido  acrescentar  que  a  administração  do  CsF  era  de  responsabilidade  da

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), do Ministério da

Educação  (MEC),  do  Conselho  Nacional  de  Desenvolvimento  Científico  e  Tecnológico

(CNPq), e do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI).

Insta observar, também, que, mesmo indiretamente, o referido programa se encaixava

no escopo do Plano Nacional de Educação (PNE) para o período compreendido entre 2011 e

2020,  já  que  este  tinha  como meta  elevar  gradualmente  o número de  matrículas  na  pós-

graduação strictu sensu, atingindo, assim, a titulação de 60 mil mestres e 25 mil doutores. Sob

esse viés, o CsF contribuiu para a ampliação da atuação de mestres e doutores nas instituições

de  ensino  superior,  o  que  melhoraria  a  formação  dos  estudantes  e  geraria  novos

conhecimentos e técnicas inovadoras, ampliando o número de profissionais capacitados para

atuar no mercado de trabalho (MEC, 2011).

O CsF tinha como objetivos específicos:

I - Promover, por meio da concessão de bolsas de estudos, a formação de estudantes
brasileiros,  conferindo-lhes  a  oportunidade  de  novas  experiências  educacionais  e
profissionais voltadas para a qualidade, o empreendedorismo, a competitividade e a
inovação em áreas prioritárias e estratégicas para o Brasil;
II  -  Ampliar  a participação e a mobilidade internacional de estudantes de cursos
técnicos,  graduação  e  pós-graduação,  docentes,  pesquisadores,  especialistas,
técnicos, tecnólogos e engenheiros, pessoal técnico-científico de empresas e centros
de  pesquisa  e  de  inovação  tecnológica  brasileiros,  para  o  desenvolvimento  de
projetos  de  pesquisa,  estudos,  treinamentos  e  capacitação  em  instituições  de
excelência no exterior;
III  -  Criar  oportunidade  de  cooperação  entre  grupos  de  pesquisa  brasileiros  e
estrangeiros de universidades, instituições de educação profissional e tecnológica e
centros de pesquisa de reconhecido padrão internacional;
IV  -  Promover  a  cooperação  técnico-científica  entre  pesquisadores  brasileiros  e
pesquisadores de reconhecida liderança científica residentes no exterior por meio de
projetos de cooperação bilateral e programas para fixação no País, na condição de
pesquisadores visitantes ou em caráter permanente;
V - Promover a cooperação internacional na área de ciência, tecnologia e inovação;
VI - Contribuir para o processo de internacionalização das instituições de ensino
superior e dos centros de pesquisa brasileiros;
VII - Propiciar maior visibilidade internacional à pesquisa acadêmica e científica
realizada no Brasil;
VIII - Contribuir para o aumento da competitividade das empresas brasileiras; e
IX  -  Estimular  e  aperfeiçoar  as  pesquisas  aplicadas  no  País,  visando  ao
desenvolvimento científico e tecnológico e à inovação (BRASIL, 2011).
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A fim de definir quais eram as áreas prioritárias do programa, foi editada a Portaria

Interministerial  no 01,  de 09 de janeiro  de 2013, que instituiu  as  seguintes  áreas  e  temas

prioritários de atuação do CsF:

I - Engenharias e demais áreas tecnológicas;
II - Ciências Exatas e da Terra;
III - Biologia, Ciências Biomédicas e da Saúde;
IV - Computação e Tecnologias da Informação;
V - Tecnologia Aeroespacial;
VI - Fármacos;
VII - Produção Agrícola Sustentável;
VIII - Petróleo, Gás e Carvão mineral;
IX - Energias Renováveis;
X - Tecnologia Mineral;
XI - Biotecnologia;
XII - Nanotecnologia e Novos Materiais;
XIII - Tecnologias de Prevenção e Mitigação de Desastres Naturais;
XIV - Biodiversidade e Bioprospecção;
XV - Ciências do Mar;
XVI - Indústria Criativa;
XVII - Novas Tecnologias de Engenharia Construtiva; e
XVIII - Formação de Tecnólogos (BRASIL, 2013).

A instituição dessas áreas prioritárias foi baseada em estudos feitos pela Secretaria de

Educação Superior do MEC, em conjunto com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e

Comércio Exterior (MDIC) e a Agência Brasileira de Desenvolvimentos Industrial (ABDI),

sendo identificadas as prioridades de treinamento de pessoal no Brasil nas áreas em que havia

carência de pessoal qualificado, bem como as áreas que eram foco de ações governamentais

em outros países (CARVALHO, 2015).

Considerando  os  objetivos  do  programa,  as  áreas  prioritárias  contempladas  seriam

aquelas que tinham por base o desenvolvimento do conhecimento científico e tecnológico,

capazes  de  impulsionar  o  desenvolvimento  produtivo  para,  assim,  inserir  o  Brasil  na

“economia mundial do conhecimento” (BORGES, 2015). Mello (2011) apud Borges (2015)

explica que economia do conhecimento é composta por fundamentos materiais e técnicos que

estão assentados em três pilares básicos: domínio do conhecimento científico e das novas

tecnologias,  que  inclui  a  qualidade  educacional  e  a  profissional  dos  recursos  humanos

disponíveis; capacidade produtiva industrial instalada; e articulação inteligente (feedback) de

seus elementos.

Thiengo (2013) mostra que o programa foi construído sob as orientações do Banco

Mundial, com a finalidade de promover a construção da sociedade do conhecimento, incitar o

desenvolvimento de tecnologia de ponta e inovação, e ampliar a mão de obra qualificada para

atendimento do mercado. A partir do cruzamento dos dois principais documentos lançados
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pelo Banco Mundial no Brasil1, nos anos 2000, com o decreto que instituiu o Programa CsF, a

autora  diagnosticou  um  significativo  atravessamento  do  campo  econômico  no  campo

educacional. Ela percebeu, ainda, que o forte viés econômico do programa resultou em uma

despersonificação do profissional, no intuito de formar recursos altamente capacitados para

atender  o  mercado,  o  que  justificaria  a  retirada  das  Ciências  Humanas  do  rol  das  áreas

prioritárias. No discurso de apresentação do programa, a presidenta Dilma disse que a ênfase

do CsF nas áreas de Ciências Exatas não significava, em momento algum, a diminuição da

importância  das  Humanidades.  Significava  reconhecer  que  o  país  estava  formando  mais

pessoas nas áreas de Ciências Humanas e que era necessário enfatizar as Ciências Exatas para

avançar no fortalecimento dos setores de criação e no desenvolvimento tecnológico brasileiro

(BRASIL, 2011a).

Castro  et  al.  (2012)  criticam  veemente  a  não  inclusão  das  Ciências  Sociais  e

Humanidades no CsF, uma vez que, em programas tradicionais,  participantes dessas áreas

ocupariam cerca de 25% das bolsas. Nos dizeres dos autores, “uma coisa é dar ênfase a uma

área. Outra é asfixiar a gama mais ampla de tudo mais que pode ser útil ao desenvolvimento

nacional” (CASTRO et al., p. 33). Ressaltam, ainda, que é notável a carência brasileira nos

campos STEM (Science, Technology, Engeneering and Mathematics), mas existem lacunas

importantes  nos  campos  do  direito,  governança,  empreendedorismo  e  políticas  urbana,

educacional  e  cultural,  além do fato  de  a  cultura  e  a  sociedade constituírem fundamento

básico na formação geral dos estudantes.

Concordando com Castro  et  al. (2012),  Archanjo  (2015) assevera  que  a  educação

integral não pode se abster de valores humanísticos. Segundo a autora, “o avanço das ciências

exatas e naturais não acontece sem ética, sem uma compreensão integral do indivíduo, de suas

relações e da realidade social na qual se insere” (ARCHANJO, 2015, p. 641).

Para  responder  as  críticas  recebidas  quanto  à  exclusão  das  ciências  humanas  do

programa,  dois  projetos  foram  divulgados,  englobando  setores  específicos  das  áreas  não

contempladas  pelo  CsF.  O  primeiro  programa,  intitulado  “Cultura  sem  Fronteiras”,  foi

anunciado em 2014 pela então Ministra da Cultura Marta Suplicy e consistia na concessão de

dez bolsas de estudos de um ano de duração do Instituto Europeu de Design, sediado na Itália

e na Espanha, para estudantes brasileiros das áreas de Design, Moda, Programação Visual e

Administração (BRASIL, 2014). Porém, após serem feitas buscas sobre editais, contemplação

de  estudantes,  vigências  e  outros  dados  sobre  o  programa,  nada  foi  encontrado  além de

1 Os  documentos  analisados  foram  Construir  Sociedades  de  Conocimento:  nuevos  depara  la  Educación
Terciaria (2003) e Learning fo All: investing in People's Knowlodge and Skills to Promote Development (2011).
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notícias  sobre  o  seu  lançamento,  podendo-se  supor  que  o  programa  não  passou  de  uma

promessa do governo e não se concretizou de fato. O Projeto de Qualificação Internacional,

outro projeto governamental lançado pelo Ministério do Turismo (MTur) em parceria com a

Capes,  previa  a  concessão  de  bolsas  para  estudantes  dos  cursos  de  Turismo  e/ou

Hospitalidade, interessados em realizar curso de capacitação em técnicas avançadas de gestão

do turismo e hospitalidade em escolas de excelência em Portugal, Reino Unido e Espanha

(BRASIL, 2015). O edital foi lançado em 2014 e, até o presente momento, não foi reeditado.

Mesmo tendo sido  tema de  programas  do  governo,  o  investimento  nas  áreas  de ciências

humanas não se aproxima da magnitude do Programa CsF, implicando falta de interesse do

governo Dilma Rousseff em investir no desenvolvimento dos cursos dessas áreas.

O CsF tinha a meta de distribuir 101 mil bolsas para estudantes e pesquisadores de

diferentes  níveis.  Inicialmente,  as  modalidades  mais  contempladas  com  bolsas  seriam  a

graduação-sanduíche,  com  27.100  bolsas,  e  o  doutorado-sanduíche,  com  24.600  bolsas.

Porém, nota-se que as cotas para pós-graduação foram superestimadas, em razão da percepção

dos  dirigentes  Capes  e  CNPq,  havendo  dificuldade  em atingir  as  metas  iniciais  para  tal

modalidade (CHAVES, 2015). Em função disso, o Comitê Executivo (CE) do programa reviu

as metas2 e realocou as bolsas. A distribuição inicial das bolsas está apresentada na Tabela 1.

Tabela 1: Distribuição inicial de bolsas por modalidade contemplada pelo Programa CsF

Modalidade N %

Doutorado Sanduíche 15.000 14,9%

Doutorado Pleno 4.500 4,5%

Pós-Doutorado 6.440 6,4%

Graduação Sanduíche 64.000 63,4%

Desenvolvimento Tecnológico e Inovação
no Exterior

7.060 7,0%

Atração de Jovens Talentos (no Brasil) 2.000 2,0%

Pesquisador Visitante Especial (no Brasil) 2.000 2,0%

Total 101.000 100%
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados disponibilizados pelo site Ciências sem Fronteiras.

A magnitude e a abrangência do CsF chama a atenção, uma vez que nunca na história

o país havia investido tanto na mobilidade acadêmica internacional, principalmente quando se

trata  da Graduação Sanduíche (WESTPHAL, 2014).  Conforme Westphal  (2014),  a  Capes

2 Metas revistas pela 7ª Reunião do Comitê Executivo (CE) do Programa Ciência Sem Fronteiras, realizada em
22 de janeiro de 2013.
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atingiu o pico de bolsas no ano de 2010, concedendo 4.902 bolsas para estudos no exterior,

enquanto em 2013, após o lançamento do programa em questão, o número chegou a 33.179

bolsas.

Vale lembrar que o CsF não foi um programa inédito quanto se trata de intercâmbio na

graduação.  Anteriormente,  outro programa foi  instituído  pela  Capes,  com a  finalidade  de

formar  recursos  humanos  no  nível  de  graduação.  O  Programa  Sanduíche  em  Áreas

Tecnológicas, lançado em 1998, tinha por objetivo internacionalizar a formação profissional

em áreas tecnológicas, consideradas estratégicas, com foco nas engenharias (PESSOA, 2000

apud BORGES, 2015). Assim, o programa concedeu 790 bolsas para estudos na Alemanha,

Estados Unidos e França, sendo esta uma proposta bem mais modesta que o Programa CsF.

Para melhor acompanhamento e desenvolvimento do CsF, foi necessária a criação de

Comitês específicos: o Comitê Executivo e o Comitê de Acompanhamento e Assessoramento.

O  Comitê  Executivo  tinha  a  seguinte  composição:  um  representante  da  Casa  Civil  da

Presidência  da  República,  um  representante  do  Ministério  da  Educação  (MEC),  um

representante do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), um representante do

Ministério  das  Relações  Exteriores  (MRE),  o  presidente  do  Conselho  Nacional  de

Desenvolvimento  Científico  e  Tecnológico  (CNPq)  e  o  presidente  da  Coordenação  de

Aperfeiçoamento  de  Pessoal  de  Nível  Superior  (Capes).  O  comitê  tinha  como  principal

responsabilidade estabelecer alianças com as instituições de ensino no exterior, de acordo com

as áreas estratégicas estabelecidas pelo programa. Deveria, também, planejar um cronograma

de execução, definindo os critérios de seleção dos bolsistas, das instituições estrangeiras e dos

valores de bolsas de estudo destinadas a cada projeto (BRASIL, 2011b).

O Comitê de Acompanhamento e Assessoramento era composto por um representante

da  Casa  Civil  da  Presidência  da República,  um representante  do  Ministério  da  Educação

(MEC),  um representante  do  Ministério  da  Ciência,  Tecnologia  e  Inovação  (MCTI),  um

representante do Ministério das Relações Exteriores (MRE), um representante do Ministério

do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC), um representante do Ministério

da Fazenda (MF),  um representante  do Ministério  do Planejamento,  Orçamento  e  Gestão

(MPOG) e quatro representantes de entidades privadas que participaram do financiamento do

Programa. Cabia ao comitê a responsabilidade de propor atos complementares necessários à

implantação  do  programa,  ações  para  o  bom  desenvolvimento,  metas  e  indicadores  de

desempenho,  além de  propor  áreas  prioritárias  de  atuação,  acompanhamento,  avaliação  e

divulgação de resultados.
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Das 101 mil bolsas distribuídas, 75.000 seriam custeadas pelo governo federal, por

meio  das  agências  de  fomento  Capes  e  CNPq,  e  26.000  seriam ofertadas  pela  iniciativa

privada. Sobre o financiamento das bolsas pela iniciativa privada, Borges (2015) alerta que a

maioria  das  bolsas  implementadas  por  esse  meio  de  financiamento  era  proveniente  de

empresas públicas, como Petrobras (10 mil bolsas), Febraban (6,5 mil bolsas), Eletrobras (2,5

mil bolsas), Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal (500 bolsas cada), Vale (996 bolsas)

Statoil (162 bolsas) e Shell (150 bolsas). A mesma autora ressalta que os números mostram a

contradição de um país que quer ser capitalista e competitivo, mas sem o devido respaldo

financeiro do setor industrial.

Os  valores  das  bolsas  eram  variados,  pois  dependiam  da  modalidade,  do  país3

selecionado para realizar a mobilidade e do convênio mantido com a instituição estrangeira,

podendo abranger moradia e alimentação, conforme mostrado na Tabela 2.

3 Países  participantes:  Alemanha,  Austrália,  Áustria,  Bélgica,  Canadá,  China,  Cingapura,  Coreia  do  Sul,
Dinamarca, Estados Unidos, Espanha, Finlândia, França, Holanda, Hungria, Índia, Irlanda, Israel, Itália, Japão,
Noruega, Nova Zelândia, Polônia, Portugal, Reino Unido, República Tcheca, Rússia, Suécia, Suíça, Ucrânia.
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Tabela 2: Valores das mensalidades de acordo com o país ou região e modalidade

País Moeda
Graduação

Sanduíche*

Graduação

Sanduíche**

Doutorado

Sanduíche

Doutorado

Pleno

Pós-

Doutorado

EUA US$ 870 300 1.300 1.300 2.100

Zona do
Euro

€ 870 300 1.300 1.300 2.100

Reino Unido £ 870 420 1.300 1.300 1.700

Canadá C$ 984 340 1.470 1.470 2.660

Austrália A$ 1.300 380 1.650 1.650 3.000

Japão Iene 99.640 37.540 148.890 148.890 270.700

Suécia SEK 7.860 2.710 11.750 11.750 18.980

Dinamarca DKK 4.490 2.240 9.700 9.700 15.670

Noruega NOK 7.060 2.430 10.550 10.550 17.050

Suíça CHF 1.060 370 1.590 1.590 2.570

Europa US$ 1.180 400 1.770 1.770 2.860
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados disponibilizados pelo site Ciências sem Fronteiras.

* Valores  das  mensalidades das  bolsas  de graduação  sanduíche por país  ou região quando não estiver(em)
incluído(s) alojamento e/ou alimentação.
** Valores  das  mensalidades  das  bolsas  de  graduação  sanduíche  por  país  ou região  quando já  estiver(em)
incluído(s) alojamento e/ou alimentação

Além desses valores, eram acrescidos um adicional de localidade,  caso o estudante

fosse para uma cidade de alto custo, listada em Resolução Específica, além de poder receber

seguro saúde, auxílio instalação e auxílio deslocamento. Adicionalmente, era acrescido um

auxílio  material  didático,  para  a  modalidade  Graduação  Sanduíche  e  um  acréscimo  por

dependente para o Doutorado Pleno.

As candidaturas para o programa ocorriam por meio de chamadas públicas individuais,

para cada país participante. Ao todo, o CsF publicou 104 chamadas públicas. A Capes ressalta

que os candidatos selecionados teriam o treinamento nas melhores instituições estrangeiras

disponíveis.  Dessa  forma,  para  garantir  a  elevada  qualidade  acadêmica  da  instituição  de

destino,  foram consideradas,  prioritariamente,  as  30  mais  bem classificadas  nos  rankings

internacionais  para  cada  área  de  conhecimento  do  programa.  Além  de  Universidades,  o

programa poderia buscar parcerias com os melhores Institutos de Pesquisa básica, aplicada e

tecnológica do mundo (BRASIL, 2011b).

Quanto às instituições de ensino brasileiras que poderiam participar do CsF, estavam

as da Rede Federal de Educação Superior e de Educação Profissional e Tecnológica e aquelas
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pertencentes ao sistema estadual de educação superior paulista. Também poderiam participar

as instituições públicas e privadas brasileiras com Índice Geral de Cursos (IGC) maior ou

igual a quatro. Estudantes de instituições com IGC inferiores também poderiam participar,

desde que o Conceito Preliminar de Cursos (CPC) de Graduação na área participante fosse

maior ou igual a quatro. Para participar, a instituição deveria apresentar uma proposta para a

chamada  aberta  pelo  MEC,  elencando  quais  cursos  desejaria  incluir.  Após  avaliação,  as

propostas aceitas receberiam um número de bolsas para cada curso participante.

Para  se  candidatar,  inicialmente,  o  estudante  deveria  apresentar  um  desempenho

acadêmico de excelência. Além disso, o candidato deveria ser brasileiro ou naturalizado, estar

regularmente matriculado em IES no Brasil  e em cursos relacionados às áreas prioritárias

estabelecidas pelo programa, ter obtido nota mínima de 650 pontos no Exame Nacional do

Ensino Médio (Enem), ter integralizado, no mínimo, 40%, e, no máximo, 80% do currículo

previsto para o curso no momento do início previsto da viagem de estudos e apresentar bom

desempenho acadêmico, segundo critérios da IES. Ainda, seria dada preferência ao candidato

que usufruísse de bolsa de iniciação científica  ou tecnológica  do CNPq – pelo Programa

Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC), Programa Institucional de Bolsas de

Iniciação  em  Desenvolvimento  Tecnológico  e  Inovação  (PIBITI),  ou  pelo  Programa

Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) da Capes. Também seria prioridade

aquele  estudante  premiado  em olimpíadas  de  matemática  ou  ciências,  feiras  científicas  e

atividades similares de mérito reconhecido e ter fluência em inglês ou na língua falada na

instituição de destino.

Em relação ao uso da nota do Enem, o CsF justificava que o exame era não apenas

considerado  um  indicador  de  qualidade  para  o  ensino  médio,  mas  também  um  dos

instrumentos de política pública facilitador da democratização das oportunidades de acesso ao

ensino superior. Nesse sentido, utilizar o Enem como indicador de mérito para a modalidade

"Graduação Sanduíche" seria a sua consolidação como o principal parâmetro governamental

de avaliação do desempenho dos estudantes brasileiros egressos do ensino médio. A decisão

foi pautada principalmente pela conformação ao princípio da Economicidade nos gastos da

Administração  Pública,  previsto  na  Lei  no 8.666/93,  visto  que  o  Enem  é  um  processo

unificado, simplificado e já consolidado de avaliação, dispensando-se a necessidade de novo

teste  nacional  de  avaliação  acadêmica,  bem como  todos  os  dispêndios  decorrentes  deste

(BRASIL, s. d.).

Mesmo com a proposta inicial de utilizar a nota mínima de 650 pontos no Enem, logo

no primeiro edital lançado, a nota mínima solicitada foi de 600 pontos, levando a supor que,
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na época, houve um entendimento de que a primeira nota solicitada (650) não promoveria a

correta democratização do acesso ao Programa CsF.

Quanto à alteração dos requisitos mínimos para candidatura, a nota mínima do Enem

não foi  a  única  mudança  ocorrida  no transcorrer  das  chamadas  públicas  do programa.  O

percentual  de integralização do curso foi  modificado para uma faixa  um pouco maior.  O

intervalo percentual mudou uma integralização mínima de 20% do currículo previsto para o

curso e máxima de 90%.

Outra  alteração  ocorrida  diz  respeito  ao  nível  de  fluência  em  língua  estrangeira

exigido. Esta era uma preocupação desde o início do programa, já que grande número de

candidatos  à  bolsa  não  possuía  a  proficiência  adequada  para  entrar  em  instituições

estrangeiras  (GOMES,  2016),  deixando  claro  o  quão  precário  era  o  ensino  de  línguas

estrangeiras no país (CASTRO et al., 2012). Com o propósito de reduzir esse problema, em

dezembro de 2012, foi instituído o programa “Inglês sem Fronteiras”, que tinha por objetivo

propiciar a formação e a capacitação de graduandos de IES, conforme exames linguísticos

exigidos  para  o  ingresso  nas  universidades  anglófonas  (MEC,  2012).  Posteriormente,  em

novembro de 2014, o governo criou o programa “Idioma sem Fronteiras”, em prol de uma

política  linguística  para  a  internacionalização  do  ensino  superior  brasileiro,  ampliando  a

formação e a capacitação de estudantes, professores e corpo técnico da IES (MEC, 2014). Os

programas consistiam em cursos de idiomas presenciais e à distância, havendo a aplicação de

testes de proficiência.

Concomitante à oferta dos dois programas de formação em língua estrangeira, foram

realizadas mudanças nos níveis exigidos de proficiência nos editais. Voltani (2015) citado por

Gomes  (2016)  observou  que  os  editais  lançados  entre  os  anos  2011  e  2014  sofreram

mudanças para ampliar as condições acesso, atendendo, assim, à demanda dos candidatos,

através da redução da pontuação exigida ou da alteração do tipo de exame exigido. 

O  programa  CsF  investiu,  ainda,  em  parcerias  com  instituições  do  exterior  para

oferecer cursos de imersão que eram ofertados antes do início das aulas, de duração de até seis

meses,  para  aqueles  estudantes  que  não obtivessem proficiência  necessária  para  ingressar

diretamente na IES de destino. Borges (2015) explica que tal flexibilização foi necessária para

se cumprir  a meta  de concessão de 101 mil  bolsas,  o que ampliaria  as oportunidades  de

ingresso no Programa de estudantes com menor poder aquisitivo. 

Archanjo  (2015)  aponta  que,  no  Brasil,  a  formação  em  outros  idiomas  é

predominantemente  ofertada  pelo  sistema  privado  de  educação,  e  que  indivíduos  com

47



melhores condições financeiras e sociais tendem a se beneficiar de oportunidades como essas,

já que possuem condições de acessar uma formação multilíngue.

Como  é  possível  perceber  pelos  critérios  estabelecidos  para  a  candidatura  ao

programa,  poderiam  participar  do  programa  aqueles  estudantes  com  bom  desempenho

acadêmico, fato que trouxe preocupação a alguns pesquisadores, em virtude do fenômeno da

fuga  de  cérebros  (brain  drain). Esse  episódio  pode  ocorrer  quando  uma  pessoa  bem

qualificada, geralmente vinda de um país menos desenvolvido, acaba por migrar para um país

desenvolvido,  em  busca  de  um  melhor  emprego,  o  que  geraria  as  ideias  que  levam  a

inovações, patentes e lucros para o país de destino, e não para o de origem (ROBERTSON,

2006).  Porém, este  não parecia  ser  um risco  para o país.  Pesquisas  mostram que poucos

talentos brasileiros foram perdidos para outros países (CASTRO et al., 2012). Vale lembrar

que as agências  de fomento brasileiras  possuem regras rígidas  quanto ao retorno ao país,

punindo aqueles que não regressam. Quando se trata de graduação, é importante ressaltar que

os estudantes ainda estão em formação, sendo obrigados a retornar ao país para concluir o

curso.

A seleção dos candidatos era feita em quatro etapas. A primeira etapa consistia na

homologação das inscrições pelas IES, cabendo ao coordenador institucional do programa da

IES brasileira analisar e selecionar os candidatados, de acordo com os critérios estabelecidos,

e homologar as inscrições junto ao site do CsF.

Na segunda etapa,  eram feitas  a pré-seleção e a classificação dos candidatos  pelas

agências coordenadoras da Capes e CNPq, entidades que conferiam se os nomes homologados

pelas  IES  atendiam  às  disposições  estabelecidas,  averiguavam  a  adequação  do  curso  de

graduação às áreas e temas contemplados no edital  em questão, a nota do Enem igual ou

superior a 600 pontos e a comprovação da proficiência mínima exigida.

Aqueles  candidatos  que  passavam  por  essa  etapa  recebiam  um  comunicado  que

informava sobre a obrigatoriedade de inscrição nas instituições estrangeiras pelos sites das

agências  parceiras.  Escolher  a  instituição  estrangeira  de  destino  não  significava  que  o

candidato iria para lá - cabia às agências parceiras escolher a IES de destino do candidato,

pois a alocação do estudante dependeria da disponibilização de vagas por curso de graduação,

sendo que teriam prioridade na alocação aqueles candidatos que obtiveram os prêmios de

Prêmios  Jovem  Cientista,  de  Iniciação  Científica  e  Olimpíadas  de  Matemática,  Física  e

Química, entre outras premiações de mérito acadêmico.
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Sendo aceitas pelas IES de destino, todas as inscrições eram submetidas à apreciação

da Diretoria Executiva das agências coordenadoras, que emitiam a decisão final da análise e a

divulgação do resultado final ocorria em extrato publicado no Diário Oficial da União.

Depois  de  selecionados,  os  estudantes  recebiam  a  Carta  de  Benefícios,  a  qual

explicava o tempo de vigência da bolsa, os benefícios e os valores que seriam recebidos, além

do Termo de Compromisso e Aceitação da Bolsa no Exterior.

O estudante selecionado deveria, então, realizar um plano de atividades acadêmicas,

conforme  acordado  entre  as  instituições  de  destino  e  de  origem.  Após  o  intercâmbio,  o

estudante deveria retornar à IES de origem, a fim de convalidar as atividades realizadas no

exterior e integralizar seu currículo.

Desse modo, era possível permanecer no exterior pelo período de 12 meses, podendo a

estadia ser estendida por, no máximo, seis meses, caso houvesse a necessidade de curso de

aperfeiçoamento linguístico.  Parte desse período poderia, ainda, ser dedicado a um estágio

profissional  e/ou científico-tecnológico  em empresas,  instituições  de ensino ou centros  de

pesquisa do país de destino.

No que se refere ao acompanhamento das ações do Programa, o governo federal criou

um portal virtual contendo diversas informações. Assim, seria possível encontrar painéis de

evolução  de  metas  e  indicadores,  relatórios  gerenciais,  bases  de  dados  e  análise

multissetoriais.

O  Programa  CsF  na  modalidade  Graduação  Sanduíche  teve  seu  primeiro  edital

lançado ainda em 2012, ano de lançamento do programa, e o último publicado no segundo

semestre de 2014, embora tenha tido continuidade nas demais modalidades  contempladas.

Moura (2018) faz algumas especulações a respeito do ocorrido. Nesse período, os veículos de

comunicação  começaram  a  noticiar  que  o  programa  seria  congelado  e  passaria  por

reformulações. Uma das especulações sobre a reformulação do programa seria o retorno das

políticas de internacionalização restritas à pós-graduação, uma vez que os pós-graduandos

atuariam diretamente nas áreas de pesquisa científica. Outra possibilidade veiculada seria que

o programa mudaria totalmente de foco e contemplaria  os estudantes do ensino médio de

escolas públicas. Não se sabe ao certo o porquê de as autoridades elencarem esse público

como  nova  aposta,  já  que  seriam  menores  de  idade  e  dependentes  dos  pais,  fato  que

dificultaria tanto o ingresso como a permanência no exterior. Mais informações sobre a nova

etapa do programa foram aguardadas, porém, em 2017, já sob o governo do Presidente Michel

Temer (2016 – 2018), foi noticiado que o programa havia chegado ao fim.
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2.2 Números do Programa CsF

O Painel de Controle do Programa CsF, com última atualização em janeiro de 2016,

registra que, das 101 mil bolsas iniciais, foram distribuídas 92.880, em todas as modalidades

contempladas,  o  que  corresponde a  quase  92% de utilização.  Embora  alguns  veículos  de

comunicação  tenham  informado  a  distribuição  de  104  mil  bolsas,  já  que  o  Programa

continuou nas modalidades de pós-graduação, não foi encontrada nenhuma fonte oficial que

confirmasse esse dado.

Nesta seção, é feito um demonstrativo da distribuição das bolsas por modalidade, áreas

prioritárias, país de destino, gênero e regiões brasileiras atendidas, utilizando-se, para tanto, os

dados encontrados no site oficial do Programa.

2.2.1 Distribuição de bolsas por modalidade

Na  Tabela  3,  mostra-se  a  distribuição  de  bolsas  por  cada  uma  das  modalidades

contempladas pelo Programa CsF.

Tabela 3: Bolsas implementadas por modalidade

Modalidade N %

Doutorado Sanduíche 9.685 10,4%

Doutorado Pleno 3.353 3,6%

Pós-Doutorado 4.652 5,0%

Graduação Sanduíche 73.353 79,0%

Mestrado no Exterior 558 0,6%

Desenvolvimento Tecnológico e Inovação no Exterior * *

Atração de Jovens Talentos (no Brasil) 504 0,5%

Pesquisador Visitante Especial (no Brasil) 775 0,8%

Total 92.880 100%
Fonte: Elaboração própria com dados do Data Mart do Ciências sem Fronteiras.

* Dado não encontrado na fonte pesquisada.

Das 92.880 bolsas utilizadas, 78,97% foram destinadas para a Graduação Sanduíche,

enquanto  19,64%  foram  usufruídas  pelas  modalidades  de  Pós-Graduação.  É  interessante

observar que, enquanto o número de bolsas utilizadas pela Graduação Sanduíche extrapolou a

quantidade inicialmente estabelecida pelo Programa (64 mil bolsas), as bolsas destinadas para
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a  Pós-Graduação  sequer  alcançaram  o  máximo  estabelecido,  mesmo  depois  do

remanejamento ocorrido em 2013.

Para  Castro  et  al. (2012),  a  vantagem da  graduação  sobre  as  demais  modalidades

mostra uma inversão na política de investimentos governamentais, uma vez que sempre foi

uma tradição das agências de fomento concentrar esforços na Pós-Graduação.

2.2.2 Distribuição de bolsas por área prioritária

Quanto à distribuição de bolsas por área prioritária, é possível observar o quantitativo

na Tabela 4, a seguir.

Tabela 4: Bolsas implementadas por área prioritária

Área Prioritária N %

Engenharias e demais áreas tecnológicas 41.594 44,8%

Biologia, Ciências Biomédicas e da Saúde 16.076 17,3%

Indústria Criativa 8.061 8,7%

Ciências Exatas e da Terra 7.361 7,9%

Computação e Tecnologias da Informação 5.694 6,1%

Produção Agrícola Sustentável 3.197 3,4%

Biotecnologia 2.039 2,2%

Fármacos 1.879 2,0%

Biodiversidade e Bioprospecção 1.342 1,4%

Energias Renováveis 1.000 1,1%

Ciências do Mar 813 0,9%

Nanotecnologia e Novos Materiais 697 0,8%

Petróleo, Gás e Carvão Mineral 678 0,7%

Novas Tecnologias da Engenharia Construtiva 566 0,6%

Tecnologia Aeroespacial 431 0,5%

Tecnologias de Prevenção e Mitigação de Desastres 260 0,3%

Formação de Tecnólogos 183 0,2%

Tecnologia Mineral 136 0,1%

Não informado 873 0,9%

Total 92.880 100%
Fonte: Elaboração própria com dados do Data Mart do Ciências sem Fronteiras.
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Analisando a Tabela 4, a área prioritária que mais teve bolsas implementadas foi a de

Engenharias e demais áreas tecnológicas, correspondendo a quase 45% do total. Em seguida,

vem a área de Biologia, Ciências Biomédicas e da Saúde, com 17,3% das bolsas.

Pereira (2015) afirma que, baseado nestes dados, o Programa CsF conseguiu atingir

um de seus objetivos específicos, que é o forte investimento na área de engenharias. Segundo

a  autora,  a  mobilidade  acadêmica  de  estudantes  e  pesquisadores  para  se  capacitarem  no

exterior possibilita a transferência de tecnologia por absorção do conhecimento necessário, a

fim  de  impulsionar  a  criatividade  e  o  empreendedorismo  dos  agentes  nacionais.  E,  por

estarem diretamente envolvidos com indústria de transformação, investir em engenheiros e

demais  profissionais  de  áreas  tecnológicas  é  de  fundamental  importância  para  o

desenvolvimento dessa indústria, uma vez que estes profissionais estão associados à melhoria

contínua da produção e à gestão dos processos das empresas. Além disso, esse investimento

significaria aumentar o número de profissionais para as indústrias, já que, no Brasil, a maioria

dos agentes de pesquisa, desenvolvimento e inovação estão alocados nas universidades e na

administração pública.

2.2.3 Distribuição de bolsas por país de destino

Em relação aos países de destino, o CsF contou com a parceria de 30 países, havendo a

distribuição de bolsas apresentada na Tabela 5.

Tabela 5: Bolsas implementadas por país de destino

País de destino N %

Estados Unidos 27.821 30,0%

Reino Unido 10.740 11,6%

Canadá 7.311 7,9%

França 7.279 7,8%

Austrália 7.074 7,6%

Alemanha 6.595 7,1%

Espanha 5.025 5,4%

Itália 3.930 4,2%

Portugal 3.843 4,1%

Irlanda 3.387 3,6%

Holanda 2.289 2,5%

Hungria 2.134 2,3%
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Outros 5.452 5,9%

Total 92.880 100%
Fonte:  Elaboração  própria  com  dados  do  Data  Mart do  Ciências  sem
Fronteiras

Umas das principais características do Programa CsF foi estabelecer  parcerias com

instituições de todo o mundo, o que possibilitou aos candidatados escolherem o país de maior

interesse,  tanto para aprofundamento na área de estudo quanto para aprendizado de novas

culturas e idiomas.

Como observado na Tabela 5, os EUA foram o destino preferido do intercambista,

representando 30% do total dos participantes. Destes, 79% eram da Graduação Sanduíche,

seguido pelo Reino Unido,  com 11,5% da preferência.  O terceiro  lugar  foi  ocupado pelo

Canadá,  representando  7,8%.  O  país  que  teve  menor  preferência  foi  a  África  do  Sul,

recebendo apenas 16 bolsistas.

Ainda, os números da Tabela 5 confirmam como era grande a procura pelos países

considerados centros do capitalismo, em especial os EUA. Moura (2018) infere que a grande

procura pelo país norte-americano advém do pioneirismo ocorrido nas parcerias estabelecidas

pelo  Programa.  Além  desse  motivo,  a  saída  de  Portugal  como  país  parceiro,  por  não

apresentar barreira linguística com o Brasil, pode ter aumentado os números dos EUA. Após a

decisão do governo pela retirada de Portugal do Programa, os alunos que haviam escolhido

este país de destino foram realocados para instituições norte-americanas,  lembrando que a

aprendizagem de um novo idioma era uma premissa do CsF. É importante ressaltar que, até

sua saída da relação de países parceiros, Portugal recebeu importante parcela de bolsistas,

representando  4,1%  dos  intercambistas,  equivalente  à  mesma  quantidade  da  soma  dos

bolsistas dos 16 países menos procurados.

2.2.4 Distribuição de bolsas por região brasileira

O Sudeste foi a região que mais enviou estudantes para o exterior (48% dos bolsistas,

sendo que 84% eram bolsistas da Graduação Sanduíche), seguido da região Sul (18,3% dos

bolsistas, e destes 92% pertenciam à Graduação Sanduíche).

O número absoluto de bolsistas por estado brasileiro está representado na Tabela 6, a

seguir.
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Tabela 6: Bolsas implementadas por estado brasileiro

Estado N %

São Paulo 19.232 20,7%

Minas Gerais 15.925 17,1%

Rio de Janeiro 8.126 8,7%

Rio Grande do Sul 6.769 7,3%

Paraná 6.470 7,0%

Santa Catarina 3.816 4,1%

Pernambuco 3.598 3,9%

Distrito Federal 3.326 3,6%

Ceará 3.112 3,4%

Bahia 2.975 3,2%

Rio Grande do Norte 2.007 2,2%

Paraíba 1.663 1,8%

Espírito Santo 1.337 1,4%

Pará 1.313 1,4%

Goiás 1.312 1,4%

Maranhão 959 1,0%

Sergipe 667 0,7%

Alagoas 622 0,7%

Mato Grosso do Sul 622 0,7%

Piauí 606 0,7%

Amazonas 573 0,6%

Mato Grosso 402 0,4%

Tocantins 175 0,2%

Rondônia 61 0,1%

Roraima 32 0,0%

Amapá 16 0,0%

Acre 11 0,0%

Não informado 730 0,8%

Exterior* 6.423 6,9%

Total 92.880 100%
Fonte:  Elaboração  própria  com dados do  Data Mart do Ciências
sem Fronteiras.
*  Somatório  das  bolsas  de  Atração  de  Jovens  Talentos  e
Pesquisador Visitante Especial.
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A grande concentração de bolsistas provenientes da região Sudeste não causa surpresa,

uma vez que essa região acumula o maior número de IES e o maior número de matrículas,

conforme mostram os  últimos  Censos  do  Ensino Superior.  Já  a  região  Nordeste,  mesmo

possuindo mais estudantes matriculados no ensino superior, assumiu a terceira posição.

Segundo  Aveiro  (2014),  faltaram  mecanismos  e  ferramentas  que  fomentassem  a

concessão de bolsas para as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste do país, já que não foi

identificado nenhum esforço no sentido de sanar ou reduzir a discrepância na distribuição de

bolsas concedidas por região.

2.2.5 Distribuição de bolsas por gênero

O CsF teve a participação de 51.787 pessoas do gênero masculino, 40.488 do gênero

feminino e 605 participantes não se classificaram em nenhuma das duas categorias.

Esses números contradizem os dados dos Censos do Ensino Superior, uma vez que, há

um bom tempo, o número de matrículas de pessoas do gênero feminino é maior nas IES.

Borges (2015) afirma que esses números podem ser reflexo das áreas prioritárias elencadas

pelo  programa,  já  que  as  áreas  de  engenharia,  produção  e  construção  são  mormente

masculinas. Fazendo um comparativo entre dados do IBGE e do INEP, entre 2000 e 2010, no

que diz respeito às carreiras mais procuradas por homens e mulheres, Ricoldi e Artes (2016)

observam  que,  embora  as  mulheres  já  sejam  maioria  no  ensino  superior  há  décadas,  o

predomínio dos homens ainda ocorre nas formações de maior prestígio. No referido estudo,

atesta-se que as mulheres são maioria nos cursos das ciências humanas (ciências da educação

e língua materna) e em cursos das carreiras da saúde ligados ao cuidado (enfermagem, terapia

e  reabilitação),  enquanto  os  homens  estão  concentrados  nas  ciências  exatas  (ciências  da

computação e engenharias). Ainda, nota-se que a participação feminina em áreas masculinas,

como as  engenharias,  aumentou,  porém continua  desproporcional,  já  que,  para  cada  100

homens formados em engenharia, têm-se 20 mulheres engenheiras. Durante a graduação, a

diferença  diminui,  embora  continue  bastante  expressiva  -  para  cada  100  estudantes  de

engenharia,  38  são  mulheres.  Assim,  essa  diferença  numérica  pode  explicar  a  maioria

masculina participante do CsF (RICOLDI; ARTES, 2016).

Os números oficiais apresentados no painel de controle do programa não revelam a

distribuição dos bolsistas segundo sua condição socioeconômica e cultural, dados que seriam

interessantes  para  as  pesquisas  em  Sociologia  da  Educação.  Ramos  (2019)  supõe  que  a

omissão  desse  tipo  de  dado  poderia  estar  relacionada  ao  fato  de  o  Programa  CsF  ter
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beneficiado,  segundo critérios  de seleção estabelecidos,  maior  número de  estudantes  com

elevado capital cultural e econômico.

Além disso, observa-se que os números apresentados mostram uma realidade diferente

daquela encontrada no ensino superior, sendo esse assunto discutido na próxima seção.

56



CAPÍTULO  3  CONSTRUÇÃO  DA  PESQUISA  E  PERFIL  DOS  ESTUDANTES

PARTICIPANTES  DE  PROGRAMAS  DE  MOBILIDADE  INTERNACIONAL  DA

UFV

Neste  capítulo,  objetiva-se  apresentar  o  desenho  metodológico  da  pesquisa,  suas

etapas, procedimentos e instrumentos utilizados no processo de coleta, organização e análise

dos  dados,  além  de  demonstrar  o  perfil  dos  estudantes  dos  programas  de  mobilidade

acadêmica internacional da Universidade Federal de Viçosa (UFV).

Sob uma perspectiva sociológica,  esta pesquisa é desenvolvida em uma abordagem

metodológica  mista  –  com dimensão  quantitativa,  fornecida  pelo  levantamento  de  dados

socioeconômicos em larga escala dos bolsistas do CsF e participantes de outros programas de

mobilidade acadêmica internacional; e outra qualitativa, desenvolvida por meio da realização

de entrevistas semiestruturadas. De acordo com Minayo e Sanches (1993), enquanto o estudo

quantitativo  atua  nos  níveis  da  realidade,  o  qualitativo  trabalha  com  valores,  crenças,

representações,  hábitos,  atitudes  e  opiniões.  Contudo,  tais  métodos  não podem ser  vistos

como opostos, e sim complementares, pois “o estudo quantitativo pode gerar questões para

serem aprofundadas qualitativamente, e vice-versa” (MINAYO; SANCHES, 1993, p. 247).

Dessa forma,  o capítulo está divido em três partes.  Na primeira,  apresentam-se os

procedimentos e recursos utilizados para o levantamento dos estudantes participantes do CsF

e  a  construção  do  perfil  do  bolsista  do  referido  programa  na  UFV.  Na  segunda  parte,

descreve-se o percurso adotado para avaliar os estudantes entrevistados, estes pertencentes a

camadas populares. Na terceira parte, tece-se o perfil sociológico dos bolsistas.

3.1 Primeira etapa – obtenção do perfil dos bolsistas

Para  a  construção  do perfil  dos  estudantes  bolsistas  do  CsF,  foi  solicitada  à  Pró-

Reitoria de Ensino (PRE) da UFV uma relação dos estudantes de graduação que participaram

do programa durante toda a sua vigência (2011-2016). Em seguida, foi requerida, também à

PRE,  uma  planilha  com  informações  socioeconômicas,  demográficas  e  escolares,

provenientes de um questionário que os estudantes preencheram no momento do ingresso na

universidade. Para efeitos de comparação, considerando os resultados de Vilaça (2017), autor

que  encontrou  um  perfil  acadêmico  diverso  daquele  encontrado  nas  pesquisas  sobre  o

Programa CsF, também foram solicitados os dados de estudantes que participaram de outros

Programas de Mobilidade Acadêmica Internacional (PMIs), no mesmo período de vigência do
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CsF, no intuito de verificar se o padrão encontrado é comum a todos os intercambistas da

UFV ou exclusivo do programa em questão.

Para  levantamento  do  perfil  socioeconômico  e  cultural  do  intercambista,  foram

utilizadas as informações dos questionários respondidos pelos estudantes sobre os seguintes

temas: situação de trabalho dos pais, grau de instrução dos pais, renda familiar, composição

do grupo familiar e possibilidade de trabalho concomitante ao tempo de estudo. Esses temas

foram baseados na literatura que relaciona as situações econômica e cultural da família e as

características diferenciais na disputa pelo ingresso no programa, como mostram os estudos

de Gomes (2016), Silva (2016), Martinez (2018), Erlich (2012), Ballatore (2007) e Comissão

das Comunidades Europeias (2000). Ademais, a situação econômica da família representa a

garantia  de manutenção do bolsista  no exterior,  em caso  de ausência  ou insuficiência  do

subsídio governamental, como afirmado por Ballatore (2007) e Gomes (2015).

Para  traçar  o  perfil  escolar,  utilizam-se  as  informações  do  questionário

socioeconômico sobre o tipo de instituição escolar  onde o ensino fundamental  e o médio

foram cursados (público ou particular), já que foi mostrado que os investimentos escolares das

famílias, anteriores ao ingresso dos filhos na universidade, se mostraram efetivos na conquista

de  uma  bolsa  no  programa.  A  idade  dos  bolsistas  durante  a  entrada  no  ensino  superior

também  foi  considerada,  uma  vez  que  configura  um  indicador  do  percurso  escolar  sem

intercorrências, conforme salientado por Nogueira (2011) e Ramos (2009).

E,  para  o  perfil  sociodemográfico,  são  consideradas  as  informações  sobre  sexo,

autodeclaração  racial  e  localização  da  última  residência.  O  sexo  do  bolsista  é  um  fator

importante  a  ser  pesquisado,  já  que  a  revisão  bibliográfica  mostrou  o  crescimento  da

participação feminina no ensino superior nos últimos anos. Embora a participação feminina

no CsF tenha sido menor que a masculina (GOMES, 2016; BORGES, 2015; SILVA, 2016;

CHAVES, 2015; MARTINEZ, 2018), as mulheres foram as maiores participantes de outros

PMIs (STROUD, 2015; COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS, 2000; RAMOS,

2009; VILAÇA, 2017).  A variável raça também foi analisada, a fim de averiguar o impacto

das ações afirmativas implantadas no país, considerando-se o acesso dos estudantes negros ao

programa. O local da última residência pode auxiliar na verificação do efeito do deslocamento

espacial como fator relevante para a construção do habitus de migrante de Brito (2004; 2010)

e do capital de mobilidade de Murphy-Lejeune (2001).

Além das  informações  socioeconômicas,  demográficas  e  escolares  dos  estudantes,

também foram solicitados à PRE dados específicos da mobilidade acadêmica, como o curso
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de graduação dos bolsistas, para identificar as áreas prioritárias contempladas e os países de

destinos, avaliando o fluxo migratório entre os continentes.

Para  análise  dos  dados coletados,  nesta  etapa  da  pesquisa,  utilizam-se recursos  de

análise estatística exploratória de dados, como tabulação, organização em gráficos e tabelas e

quadros-resumo, com as principais estimativas de medidas centrais.  Dessa forma, torna-se

possível produzir e analisar o perfil socioeconômico e educacional dos estudantes.

3.2 Segunda etapa – seleção dos entrevistados

Para  obter respostas quanto ao questionamento central  desta pesquisa, é importante

diagnosticar  quais  fatores  impactam  a  decisão dos  estudantes  de  camadas  populares  em

realizar  uma  mobilidade  acadêmica  internacional.  Desse  modo,  optou-se  pela  entrevista

semiestruturada, aplicada aos estudantes selecionados, no intuito de averiguar quais fatores

influenciaram  nas  escolhas  dos  estudantes  quando  se  trata  de  mobilidade  acadêmica

internacional.

Primeiramente,  vale  ressaltar  que,  ao  analisar  os  dados  do  questionário

socioeconômico  dos  bolsistas  do  CsF  da  UFV,  percebem-se  algumas  incongruências  nas

respostas obtidas. Por exemplo, houve estudante que informou que a renda familiar era de até

1 SM, enquanto pai e mãe possuíam pós-graduação. No intuito de evitar erro de análise para

selecionar os entrevistados, foi necessário solicitar à Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários

(PCD), a relação de estudantes assistidos, mais especificamente, a relação daqueles que foram

contemplados com serviço moradia ou auxílio-moradia, já que, para participar da seleção, os

candidatos  deveriam  apresentar  documentos  que  comprovassem  a  condição  de

vulnerabilidade4.  Foi solicitada a relação daqueles assistidos e admitidos na UFV, entre  o

primeiro semestre letivo de 2007 e o primeiro semestre letivo de 20155.

De posse da planilha com os estudantes assistidos pela PCD, os dados foram cruzados

com os da planilha dos bolsistas do CsF, identificando-se, assim, os estudantes oriundos de

4 Os critérios adotados pala PCD para selecionar os contemplados com alojamento ou auxílio-moradia são os
estabelecidos no Decreto nº 7.234, de 19 de julho de 2010, que dispõe sobre o PNAES, em seu art. 5º que diz
que: “serão atendidos no âmbito do PNAES prioritariamente estudantes oriundos da rede pública de educação
básica ou com renda familiar  per capita de até um salário mínimo e meio, sem prejuízo de demais requisitos
fixados pelas instituições federais de ensino superior”.
5 O recorte temporal foi definido observando a data de admissão dos bolsistas do programa CSF mais antiga e
mais recente a serem contemplados.
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camadas populares participantes do programa, o que resultou em um total de 36 possíveis

entrevistados6.

Destes 36 estudantes, foram selecionados cinco sujeitos, e, entre estes, deveria conter

pelo menos um estudante de um dos três  centros de ciências  da UFV contemplados pelo

Programa  CsF,  a  saber:  Centro  de  Ciências  Exatas  e  Tecnológicas,  Centro  de  Ciências

Agrárias e da Terra e Centro de Ciências Biológicas e da Saúde. Mesmo não sendo estudantes

de cursos pertencentes às áreas prioritárias do Programa CsF, três estudantes de cursos do

Centro de Ciências Humanas e Artes conseguiram participar do Programa, porém não eram

assistidos pela PCD e, portanto, não foram considerados para participarem das entrevistas.

Para fazer a seleção dos entrevistados, foram utilizados os seguintes critérios:

a) e  escolaridade  dos  pais,  buscando  aquele  tivesse  os  pais  ou  responsáveis  com

menor grau de formação;

b) e ocupação dos pais, buscando aquele que tivesse os pais ou responsáveis com

ocupações de caráter claramente manuais.

Tais  critérios  foram  escolhidos  com  o  intuito  de  selecionar  sujeitos  oriundos  de

famílias de camadas populares, com vistas a averiguar como os estudantes superaram o baixo

capital cultural da família e participaram do Programa CsF, uma vez que a literatura mostra

que o alto capital cultural das famílias se apresenta como um fator contribuinte para que um

estudante participe de um programa de mobilidade acadêmica internacional.

Aplicados os critérios de seleção, os selecionados para realizarem as entrevistas foram

dois estudantes pertencentes ao Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas, sendo um do curso

de Matemática e outro do curso de Engenharia Mecânica,  dois estudantes pertencentes ao

Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, sendo um do curso de Ciências Biológicas e outra

do curso de Enfermagem, e um do curso de Agronomia, pertencente ao Centro de Ciências

Agrárias e da Terra.

O roteiro das entrevistas (Anexo I) foi estruturado em seis eixos de perguntas, que

versavam  sobre  família,  dinâmica  familiar,  educação  básica,  acompanhamento  escolar,

estratégias  de  ingresso,  experiências  no  ensino  superior,  motivações  e  disposições  para

participar do CsF, experiência com programas de intercâmbio e expectativas para o futuro.

Em  razão  das  exigências  sanitárias  impostas  pela  pandemia  do  COVID-19,  as

entrevistas foram realizadas remotamente, via plataforma do  Google Meet.  A pesquisa foi

6 Lembrando que estudantes com famílias residentes em Viçosa não são assistidos com auxílio moradia e serviço
de moradia  pela  PCD,  alguns  estudantes  naturais  da  cidade  pertencentes  a  camadas  populares,  baseado no
questionário socioeconômico, também foram procurados para participar das entrevistas, obtendo recusa por parte
deles e, por tanto, não havendo nenhum representante local entre os entrevistados.
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aprovada pelo Comitê de Ética da Universidade Federal de Ouro Preto e seguiu todos os

procedimentos éticos exigidos.

As entrevistas foram analisadas por meio da técnica de análise interpretativa/reflexiva

(BOURDIEU;  WACQUANT,  1992)  tendo  em  vista  sua  finalidade  de  descrever,

sistematicamente e analiticamente,  as comunicações e os sentidos sociológicos dos relatos

orais  dos  sujeitos  participantes  da  pesquisa,  em  uma  articulação  entre  as  percepções

individuais e coletivas sobre os fenômenos estudados.

A interpretação sociológica em abordagem qualitativa é baseada nas biografias dos

sujeitos  e  dos  grupos  sociais  estudados,  considerando  suas  singularidades,  tendo  como

pressuposto  a  multidimensionalidade  e  a  historicidade.  A  metodologia  qualitativa  de

interpretação  sociológica  reflexiva  é  capaz  de  incorporar  significados  e  intencionalidades

como inerentes aos atos, às relações, às estruturas sociais e às vivências, sendo fenômenos

tomados como construções humanas significativas que buscam conhecer e compreender as

experiências individuais e coletivas dos sujeitos estudados.

3.3 Números das UFV e perfil geral dos bolsistas do Programa CsF na UFV

Neste capítulo, além de constarem os números referentes ao Programa CsF na UFV,

apresenta-se  o  perfil  do  bolsista  CsF  da  UFV,  utilizando  dados  sociodemográficos,

socioeconômicos e socioculturais. Além do perfil do grupo em questão, opta-se por compará-

lo ao perfil  dos  estudantes  que participaram de outros PMIs,  ocorridos durante  o mesmo

período, com o objetivo de saber se a representação encontrada é característica dos bolsistas

do Programa CsF ou se segue um padrão entre todos os participantes de PMIs.

3.3.1 Números do Programa CsF na UFV

A UFV contou com a participação de 1.2517 estudantes de graduação no Programa

CsF, sendo a segunda instituição de Minas Gerais e a 14a do Brasil com maior participação

estudantil no Programa CsF.

7 Este  número  difere  do  apresentado  no  Data  Mart do  Programa  CsF.  Em  contato  com  o  coordenador
institucional do programa na UFV, tomou-se conhecimento de que alguns outros programas tiveram as mesmas
agências fomentadoras, sendo assim incluídas no somatório, o que gerou um número maior do que o encontrado
nas bases de dados da UFV.
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Dos  50  cursos  de  graduação  oferecidos  pela  UFV,  em seus  três  campi,  32  eram

enquadrados  em uma  das  áreas  prioritárias  definidas  pelo  CsF,  tendo  havido  a  seguinte

distribuição de bolsistas.

Tabela 7: Bolsistas no Programa CsF por curso de Graduação

Cursos N %

Engenharia Civil 145 11,6%
Agronomia 130 10,4%
Engenharia Química 93 7,4%
Engenharia Florestal 89 7,1%
Engenharia de Produção 86 6,9%
Arquitetura e Urbanismo 82 6,6%
Engenharia Ambiental 73 5,8%
Ciências Biológicas 72 5,8%
Engenharia de Alimentos 70 5,6%
Medicina Veterinária 52 4,2%
Engenharia Mecânica 44 3,5%
Química 44 3,5%
Bioquímica 39 3,1%
Ciência da Computação 35 2,8%
Engenharia Elétrica 31 2,5%
Nutrição 27 2,2%
Engenharia Agrícola e Ambiental 23 1,8%
Engenharia de Agrimensura e Cartográfica 23 1,8%
Medicina 16 1,3%
Educação Física 13 1,0%
Zootecnia 13 1,0%
Enfermagem 12 1,0%
Licenciatura em Ciências Biológicas 8 0,6%
Física 7 0,6%
Sistemas de Informação - Integral 6 0,5%
Matemática 5 0,4%
Ciência e Tecnologia de Laticínios 4 0,3%
Geografia* 2 0,2%
Licenciatura em Matemática 2 0,2%
Licenciatura em Química 2 0,2%
Sistemas de Informação - Noturno 2 0,2%
Comunicação Social* 1 0,1%

Total 1.251 100,0%
Fonte: Elaboração própria com dados fornecidos pela PRE.

* Estes três estudantes foram contemplados com bolsas nos primeiros editais
do  programa,  antes  da  promulgação  da Portaria  Interministerial  no 1,  que
estabeleceu as áreas prioritárias.
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A partir dos dados expostos na Tabela 7, percebe-se que os cursos que tiveram mais

bolsistas foram as engenharias, sendo que os 11 cursos de engenharias disponíveis na UFV

foram responsáveis por enviar ao exterior o total de 807 estudantes (número correspondente a

64,5% dos bolsistas da universidade no programa), o que reflete, portanto, a mesma hierarquia

constante nos dados gerais do CsF.

Como apresentado no  site do programa, os Estados Unidos foram o país que mais

recebeu bolsistas da UFV (Tabela 8).

Tabela 8: Distribuição de bolsista por país de destino

País de Destino N %

Estados Unidos 513 41,0%

Austrália 110 8,8%

Hungria 81 6,5%

Alemanha 78 6,2%

Itália 73 5,8%

Inglaterra 68 5,4%

Canadá 67 5,4%

Espanha 67 5,4%

Irlanda Do Norte 57 4,6%

França 30 2,4%

Portugal 25 2,0%

Holanda 21 1,7%

Demais países 61 4,9%

Total 1.251 100%
Fonte:  Elaboração  própria  a  partir  de  dados
fornecidos pela PRE.

Diferentemente  dos  dados gerais  apresentados no Painel  de Controle  do Programa

CsF, a Austrália figura em segundo lugar, e as próximas posições são ocupadas pela Hungria,

Alemanha e Itália. Um dado interessante de se observar é que os Estados Unidos receberam

quase que a mesma quantidade de bolsistas da UFV que todo o continente europeu, já que a

soma de estudantes que estiveram em algum país do velho continente representa 43,4% do

total de bolsistas.

3.3.2 Características sociodemográficas
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Para  obtenção  de  dados  sociodemográficos,  utilizam-se  as  variáveis  sexo,  idade  e

pertencimento racial. A variável sexo foi adotada no intuito de responder o questionamento: o

programa  CsF  na  UFV  segue  o  mesmo  padrão  dos  resultados  apresentados  por  outras

pesquisas sobre este programa, cuja maioria dos participantes é do sexo masculino?

Já a variável idade é analisada no intuito de identificar se as trajetórias escolares dos

bolsistas ocorreram com linearidade, sem intercorrências, já que tal parâmetro (idade/série)

pode ser considerado um aspecto de excelência escolar.

Por  fim,  analisa-se a  variável  raça,  sob o  prisma das  ações  afirmativas  no  ensino

superior, tão efetivas a partir dos anos 2000.

3.3.2.1 Gênero

De  acordo  com o  relatório  da  IV  Pesquisa  Nacional  de  Perfil  Socioeconômico  e

Cultural  dos(as)  Graduandos(as)  das  IFES,  publicado pela  Andifes  (2016),  a  participação

feminina no ensino superior, desde o primeiro perfil (em 1996), é semelhante aos números

obtidos  pela  UFV,  quando  ao  gênero  dos  participantes.  No  Gráfico  1,  apresenta-se  a

distribuição dos estudantes de graduação matriculados no primeiro semestre do ano na UFV,

no período de 2011 e 2016, conforme a variável sexo.

Gráfico  1: Distribuição dos estudantes de graduação na UFV por sexo durante os
anos de 2011 e 2016

Fonte: Elaboração própria com base nos dados dos Relatórios de Atividades da UFV,
entre os anos 2012 e 2017.
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Pelas  informações  do  Gráfico  1,  observa-se  que,  durante  a  vigência  do  CsF,  a

participação  feminina  no  ensino  de  graduação  da  UFV  ocorreu  em  maior  número,

assemelhando-se ao perfil nacional dos estudantes de graduação divulgado pela Andifes, em

2014 (ANDIFES, 2016).

No Gráfico 2, apresenta-se a distribuição dos bolsistas do CsF segundo o sexo.

Gráfico 2: Distribuição dos bolsistas do Programa CsF da UFV
por sexo

Fonte:  Elaboração  própria a  partir  dos dados fornecidos  pela
PRE da UFV.

Assim como constatado nas pesquisas de Gomes (2016), Borges (2015), Silva (2016),

Martinez (2018) e Pinto (2017), bem como no perfil geral dos bolsistas do CsF, os bolsistas

da UFV são, em sua maioria, do sexo masculino, contrariando a tendência dos últimos anos

quando  se  trata  de  ensino  superior.  Embora  as  mulheres  estejam  mais  presentes  que  os

homens  nas  universidades,  é  possível  que  nem  sempre  elas  obtenham  as  mesmas

oportunidades de mobilidade internacional, ou delas possam usufruir.

Tais suposições podem ser, ao menos em parte,  explicadas a partir  dos estudos de

Borges (2015), Gomes (2016) e Martinez (2018). Os autores indicam que, ao privilegiar as

áreas  das  Engenharias  e  demais  áreas  tecnológicas,  o  CsF  reflete  um  cenário  histórico

preexistente,  cujas  mulheres  integram menor  número.  No Gráfico  3,  exibe-se o  peso das

Engenharias da UFV, em relação à variável sexo entre os bolsistas do programa.
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Gráfico  3:  Distribuição  dos  bolsistas  do  Programa  CsF  por  sexo  entre  as
Engenharias e demais cursos

Fonte: Elaboração própria com dados fornecidos pela PRE-UFV.

A partir dos dados dispostos no Gráfico 3, percebe-se que 39,2% (490 bolsistas) eram

do  sexo  masculino,  provenientes  de  alguma  engenharia,  enquanto  apenas  14,5%  eram

pertencentes  a  outros cursos.  Além disso,  o  número de bolsistas  do sexo masculino  e  de

estudantes de engenharia representaram 73% do total de bolsistas do sexo masculino em todo

o programa.

Torna-se pertinente avaliar se essa característica seria específica do Programa CsF ou

se seria um padrão da UFV em relação aos estudantes que realizam a mobilidade acadêmica

internacional.  Para  tanto,  analisa-se  sexo  de  estudantes  de  graduação  que  realizaram

mobilidade acadêmica internacional por meio de outro programa, durante o mesmo período de

vigência do CsF. Apresenta-se o resultado obtido no Gráfico 4.

Gráfico  4: Distribuição  dos  participantes  de  outros  PMIs  da
UFV por sexo

Fonte: Elaboração própria com dados fornecidos pela PRE-UFV.
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Quando se trata de outros PMIs, a situação se inverte e passa a se assemelhar aos

números encontrados para o ensino superior. Dos 618 estudantes que realizaram estudos no

exterior por outro programa, durante o mesmo período que o CsF, nota-se que mais da metade

deles são do sexo feminino (53,1%), assim como apontado nas pesquisas internacionais de

Stroud (2015) e da Comissão das Comunidades Europeias (2000). Nestas pesquisas, a maioria

dos participantes dos PMIs são estudantes de cursos da área de Ciências Humanas e Sociais,

Artes de Estudos de Línguas Estrangeiras, Ciências Biológicas e da Saúde, sendo mormente

preenchidos por mulheres.

A fim de verificar se a retirada dos cursos pertencentes à área das Ciências Humanas

foi o diferencial para que houvesse a maior participação masculina no CsF, foram cruzados os

dados sobre o sexo dos participantes de outros PMIs, provenientes dos cursos de Engenharias,

dos cursos pertencentes às Ciências Humanas e dos demais cursos da UFV. O resultado é

apresentado no Gráfico 5.

Gráfico  5: Distribuição  dos  participantes  de  PMIs  da  UFV  por  sexo  entre  as
Engenharias, cursos das Ciências Humanas e demais cursos

Fonte: Elaboração própria com dados fornecidos pela PRE-UFV.

Analisando  o  Gráfico  5,  percebe-se  que  o  número  de  estudantes  dos  cursos  de

Engenharias  do  sexo  masculino  continua  sendo  superior,  porém  houve  uma  redução  da

disparidade  entre  homens  e  mulheres,  em  comparação  ao  Gráfico  3.  Apesar  da  taxa  de

intercambistas  mulheres  das  Engenharias  (24,6%)  ainda  ser  maior  que  a  quantidade  de

representantes  do  mesmo  sexo  dos  cursos  de  Ciências  Humanas  (20,7%),  é  notória  a

significativa participação feminina em cursos da área de Ciências Humanas, já que, quando se

isolam os participantes de outros PMIs desses cursos, a participação feminina (20,7%) é quase
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duas vezes maior que a participação masculina (10,5%). Em outros termos, atesta-se que,

considerando os cursos de ciências humanas, as mulheres tiveram o dobro da participação dos

homens, fato que contribuiu para a maior representatividade das mulheres em outros PMIs,

corroborando  os  achados  de  Stroud  (2015)  e  da  Comissão  das  Comunidades  Europeias

(2000).

Quanto aos bolsistas da UFV, a maior participação dos estudantes do sexo masculino

no CsF pode ser explicada pela ênfase nos cursos de Engenharia, que são, tradicionalmente,

compostos por homens. Além disso, não se pode olvidar da exclusão dos cursos pertencentes

à área de Ciências Humanas e Sociais, que enviariam mais intercambistas femininas para os

PMIs  da  UFV,  de  acordo  com  o  perfil  dessa  área  (composta  predominantemente  por

mulheres).

3.3.2.2 Pertencimento racial

A  variável  raça  foi  analisada  segundo  critérios  de  cor  do  IBGE,  que  adota  a

classificação  branca,  preta,  amarela,  parda  ou  indígena.  Os  dados  obtidos  quanto  à

autodeclaração dos bolsistas do Programa estão representados no Gráfico 6.

Gráfico 6: Distribuição dos bolsistas do Programa CsF por raça

Fonte: Elaboração própria com dados fornecidos pela PRE-UFV.

A partir do Gráfico 6, nota-se que um pouco mais de dois terços dos bolsistas do CsF

se autodeclararam brancos. Nesse sentido,  a amostra da UFV está em consonância com os

estudos de Gomes (2016), Borges (2015), Silva (2016), Martinez (2018) e Pinto (2017), que

também confirmam que os bolsistas das instituições são, em sua maioria, brancos. Entretanto,

quando observados os resultados sobre os participantes de outros PMIs na UFV, a proporção

de brancos diminui, em relação aos números encontrados para bolsistas do CsF (de 67,5%

68



para 62,7%), e a proporção de pretos e pardos aumenta (de 29,2% para 33,6%), conforme

mostrado no Gráfico 7.

Gráfico 7: Distribuição dos participantes de outros PMIs por raça

Fonte: Elaboração própria com dados fornecidos pela PRE-UFV.

Ainda, observa-se que o número de autodeclarados pardos em ambos os gráficos são

bem semelhantes. Segundo relatório da IV Pesquisa do Perfil Socioeconômico e Cultural dos

Graduandos  de  IFES  (ANDIFES,  2016),  em  2014,  brancos  representavam  45,7%  dos

graduandos, enquanto pardos representavam 37,8%, pretos eram 9,8%, amarelos eram 2,3% e

indígenas eram 0,6%. Sob esse viés, os estudantes que realizam um programa de mobilidade

acadêmica  internacional  estão  longe  de  representar  a  realidade  do  campus  universitário

brasileiro.

Vale lembrar que a UFV adotou o sistema de entrada por cotas raciais somente a partir

de 2013, conforme determinado na Lei no 12.711/2012.  Ressalva-se que,  para participar do

CsF, o estudante deveria ter completado, no mínimo, 20% da carga horária total do curso.

Portanto,  os estudantes ingressos a partir de 2013, ou seja, após a promulgação da Lei de

Cotas, somente tiveram condições de se candidatar a uma bolsa do CsF nos editais lançados a

partir do segundo semestre de 2014.  Para  verificar se a  lei  em questão  exerceu influência

sobre os números do CsF, quanto a esta variável, os bolsistas foram separados por semestre de

início da mobilidade acadêmica e por raça (Tabela 9).
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Tabela 9: Distribuição dos bolsistas do Programa CsF por semestre de início da mobilidade e raça8

 2012/2 2013/1 2013/2 2014/1 2014/2 2015/1 2015/2

Branco(a)
94 178 85 214 183 24 61

73,4% 69,3% 66,9% 69,0% 66,1% 66,7% 56,0%

Preto(a)
3 11 3 12 12 1 5

2,3% 4,3% 2,4% 3,9% 4,3% 2,8% 4,6%

Pardo(a)
26 59 34 77 70 11 40

20,3% 23,0% 26,8% 24,8% 25,3% 30,6% 36,7%

Amarelo(a)
4 7 1 6 12 0 3

3,1% 2,7% 0,8% 1,9% 4,3% 0,0% 2,8%

Indígena
1 2 4 1 0 0 0

0,8% 0,8% 3,1% 0,3% 0,0% 0,0% 0,0%

Fonte: Elaboração própria com dados fornecidos pela PRE-UFV.

De acordo com a Tabela 9, nota-se que a participação da UFV alcançou seu pico no

primeiro semestre de 2014, e começou a baixar o número de participantes até o encerramento

do  programa, em  2016.  Mesmo  sendo  a  maioria  em  todas  as  edições  do  programa,  a

quantidade de autodeclarados brancos se manteve entre 66% e 69% pelo período de 2003 até

o primeiro semestre de 2015, mas obteve uma queda de mais de 10 pontos percentuais no

segundo  semestre  de  2015.  Enquanto  o  número  de  autodeclarados  pretos  alterou  pouco

durante todo o período de vigência do programa, com uma taxa máxima de 4,6% no segundo

semestre de 2015, a quantidade de autodeclarados pardos cresceu expressivamente de 23%,

no primeiro semestre de 2013, para 36,7%, no segundo semestre de 2015, quando é possível

observar a menor discrepância entre os índices de pardos e brancos. Uma interrupção nesse

crescimento ocorreu no primeiro semestre de 2014, ano pico do programa, em que houve

ligeira queda na taxa de participação de pardos (24,8%).

Vale pontuar que os  dados apresentados são insuficientes para avaliar o impacto da

Lei de Cotas na representação das raças no CsF, ocasionado pela breve vigência do programa.

No entanto, é possível inferir que, caso o CsF tivesse continuidade, a política de afirmativa de

cotas raciais poderia provocar mudanças no perfil dos bolsistas.

8 Foram  omitidos  os  dados  referentes  aos  semestres  de  2011/2,  2012/1  e  2016/2  por  terem  tidos  poucos
participantes (totalizando 7 participantes, sendo 6 brancos e 1 pardo) e para melhor apresentação da tabela.
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3.3.2.3 Distância da última residência

Torna-se oportuno analisar a distância entre o local da última moradia do estudante e o

campus dos bolsistas do programa, conforme apresentado na Tabela 10, a seguir.

Tabela 10: Distância da última moradia do campus dos bolsistas do CsF

Distância do campus N %

Na cidade do campus 253 20,2%
Até 50 km da cidade do campus 81 6,5%
De 51 a 100 km da cidade do campus 95 7,6%
De 101 a 250 km da cidade do campus 288 23,0%
Acima de 250 km da cidade do campus 534 42,7%

Total 1251 100,0%
Fonte: Elaboração própria com dados fornecidos pela PRE.

Pelos  dados  da  Tabela  10,  nota-se  que  65,71%  dos  bolsistas  tiveram  sua  última

residência (antes do ingresso na universidade) em localizações distantes a mais de 100 km de

um dos  campi das UFV,  o que corrobora Stroud (2010), autor que constata que os  locais

afastados de  casa  impactam positivamente  a  decisão  de  realizar  um  intercâmbio. Tal

comportamento  estatístico  também  pode  ser  observado  em  relação  aos  estudantes  que

participaram de outros programas de mobilidade acadêmica da UFV, sendo que 61,15% dos

intercambistas também residiam, anteriormente ao ingresso, a mais de 100 km dos campi da

universidade. 

Embora não haja informações mais  específicas sobre o tema, os dados de residência

dos participantes – tanto do CsF quanto dos demais PMIs da UFV – estão em consonância

com os resultados  de  Brito (2004). Em seu trabalho, a autora afirma que a migração  para

buscar o melhor ensino ajuda na construção de um “habitus de migrante” dos participantes de

mobilidade  acadêmica  internacional, já  que  estes  estariam  mais  familiarizados  com  os

deslocamentos espaciais exigidos para estudo (BRITO, 2004, p. 97).

3.3.3 Características socioeconômicas

Com a finalidade de identificar as condições socioeconômicas dos estudantes bolsistas

do CsF da UFV e de suas famílias, utilizam-se as variáveis renda familiar, grau de formação e

ocupação dos pais, além verificar a necessidade de exercer alguma atividade laboral durante a

graduação.
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3.3.3.1 Renda familiar e atividade laboral durante a graduação

Segundo a V Pesquisa do Perfil Socioeconômico e Cultural dos Graduandos de IFES

(ANDIFES, 2019), bem como apontam as pesquisas de Ristoff (2014) e Vieira, Senkevics e

Arends-Kuenning (2019), o perfil do graduando das IFES brasileiras está em transformação.

As  ações  afirmativas  adotadas  pelo  governo  brasileiro, a  partir  dos  anos  2000,

proporcionaram  o  ingresso  de  sujeitos  que  antes  tinham  que  cursar  a  graduação  em

instituições privadas ou de menor prestígio.

Quanto à  renda familiar, apresenta-se o perfil do estudante de graduação brasileiro,

durante os anos de 2010 e 2018, segundo pesquisa da Andifes (2019) (Tabela 11).

Tabela 11: Renda familiar bruta e distribuição percentual dos graduandos das IFES entre
os anos de 2010 e 2018

Renda familiar bruta 2010 2014 2018

Até 1 SM 8,4% 13,3% 12,4%
Entre 1 e 3 SM 32,3% 38,2% 39,3%
Entre 3 e 5 SM 17,9% 18,2% 19,0%
Entre 5 e 7 SM 11,2% 11,2% 11,5%
Entre 7 e 10 SM 13,7% 8,7% 6,5%
Acima de 10 SM 16,7% 10,6% 11,5%
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da V Pesquisa do Perfil Socioeconômico e
Cultural dos Graduandos de IFES (ANDIFES, 2019).

Nota-se que, enquanto as taxas referentes às três primeiras faixas de renda familiar

bruta (“Até 1 SM”, “Entre 1 e 3 SM” e “Entre 3 e 5 SM”) aumentaram progressivamente ao

longo das três ondas da pesquisa, as relativas às duas últimas faixas de renda (“Entre 7 e 10

SM”  e  “Acima  de  10  SM”)  reduziram  significativamente  durante  o  mesmo  período,

evidenciando que o campus universitário público brasileiro, antes reduto das elites, está, a

cada vez mais, democratizado.

Contudo, ao se analisar a renda familiar dos estudantes bolsistas do CsF, observa-se

que essa democratização não ocorreu em relação à participação no programa (Gráfico 8).
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Gráfico 8: Distribuição dos bolsistas do Programa CsF por renda familiar bruta

Fonte: Elaboração própria com dados fornecidos pela PRE-UFV.

No Gráfico 8,  nota-se que 58,4% dos participantes do CsF informaram uma renda

familiar bruta de 5 SM ou maior, mostrando que o grupo estudado também possui um perfil

mais privilegiado economicamente, assim como demonstram Gomes (2016), Borges (2015),

Martinez (2018) e Silva (2016). Em comparação aos dados do perfil do graduando das IFES

(Tabela 11), percebe-se que os integrantes das duas faixas de renda mais baixas são a maioria

no campus brasileiro, contudo, na distribuição dos bolsistas do Programa CsF, há uma super-

representação no programa, relacionada às duas últimas faixas de renda, as quais exibem as

rendas mais altas (Gráfico 8).

No  que  diz  respeito  à  renda  familiar  bruta  dos  participantes  de  outros  PMIs  que

ocorreram na mesma época, 56,4% dos participantes relataram possuir renda familiar de 5 SM

ou mais. A distribuição dos participantes de outros PMIs quanto à renda está representada no

Gráfico 9. É válido lembrar que vários desses programas não receberam o mesmo auxílio

governamental do CsF, portanto, o intercambista deveria custear toda a sua participação no

programa.
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Fonte: Elaboração própria, segundo dados fornecidos pela PRE-UFV.

Diante dos dados apresentados, é plausível afirmar que, mesmo fornecendo os auxílios

necessários para sobrevivência do bolsista no exterior, o CsF não foi capaz de propiciar uma

participação equitativa entre as diversas classes socioeconômicas presentes na UFV, e ainda

pode ter beneficiado as classes econômicas mais altas.

Ainda sobre a variável socioeconômica, foi verificada a necessidade de o estudante ter

de exercer alguma atividade laboral para se manter durante a graduação, e essa questão foi

respondida no momento do ingresso na universidade, durante o preenchimento do formulário

socioeconômico.  Os dados indicam que 86,7% dos bolsistas  do CsF assinalaram que não

precisariam trabalhar durante a graduação, enquanto 79,5% dos estudantes dos outros PMIs

informaram a mesma resposta, reforçando a ideia de que os participantes de programas de

mobilidade internacional são, em sua maioria, membros de uma elite econômica.

3.3.3.2 Tamanho da família

O efeito do tamanho familiar sobre o desempenho educacional é tema recorrente na

Sociologia da Educação. Segundo Marteleto (2002a), estudos empíricos mostram uma forte

associação entre tamanho da família, níveis de escolaridade e bem-estar de crianças e jovens.

Sob tal perspectiva, a autora postula que um número menor de filhos pode implicar aumento

de oportunidades das famílias, ao serem oferecidos melhores níveis de educação para cada um

dos filhos, já que ocorreria a menor diluição de recursos entre a prole. Em outras palavras,

nota-se que os pais podem investir e se dedicar mais a cada filho em uma família menor,

74

Gráfico 9: Distribuição dos participantes de outros PMIs por renda bruta



havendo menos rivalidade  entre  a  prole  e  mais  investimentos  para a  formação dos filhos

(MARTELETO, 2002a).

O tamanho da família dos bolsistas do Programa CsF está representado no Gráfico 10.

Gráfico 10: Tamanho da família dos bolsistas do Programa CsF

Fonte: Elaboração própria com dados fornecidos pela PRE-UFV.

Nota-se que as famílias dos bolsistas do programa tendem a ser menos numerosas, já

que 59% dos bolsistas vêm de famílias compostas por, no máximo, quatro pessoas, embora se

tenha encontrado porção considerável de famílias compostas por cinco pessoas (26,9% dos

bolsistas).

Quanto  aos  participantes  de  outros  PMIs,  verifica-se  que  59,4% relataram possuir

família  composta  por  até  quatro  pessoas,  e  25,9% eram pertencentes  a  família  de  cinco

pessoas (Gráfico 11).

Fonte: Elaboração própria com dados fornecidos pela PRE-UFV.

Apesar  de  o  questionário  socioeconômico  aplicado  aos  calouros  pela  UFV  não

especificar a composição da família, considerando a faixa etária de maior incidência entre os
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bolsistas - jovens entre 17 e 19 anos - pressupõe-se que as famílias de quatro pessoas são

comumente compostas pelos pais e dois filhos. A presença de uma maioria de jovens com

famílias  pouco  numerosas  no  CsF  e,  também,  nos  demais  programas  de  mobilidade

acadêmica internacional da UFV, reforça a ideia de Marteleto (2002a), que considera que os

investimentos educacionais são mais altos em famílias com menos filhos.

O  comportamento  malthusiano  está  presente  no  conjunto  da  população  brasileira,

conforme dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Continua (IBGE, 2019),

sendo estimada  uma taxa  de fecundidade  de  1,7  por  mulher  no  país.  Contudo,  é  preciso

matizar essa taxa nos diferentes grupos populacionais, tendo em vista as profundas e múltiplas

desigualdades  sociais  e  culturais.  Bourdieu  (2008)  apregoa  que  a  prevalência  do

malthusianismo  nas  camadas  médias  causa  certo  ascetismo  nas  famílias,  em  prol  da

escolarização dos filhos,  comportamentos  que,  certamente,  incluem a projeção de estudos

internacionais para os percursos escolares da prole.

3.3.3.3 Grau de formação e ocupação dos pais

Além de  contribuir  para  a  composição  do  perfil  socioeconômico  dos  bolsistas  do

Programa CsF, a análise da variável ocupação dos pais apresenta grande importância, uma vez

que exerce influência sobre os capitais simbólicos dos participantes, podendo ter influenciado

na decisão de estudar em outro país. Trata-se de uma variável clássica que, associada a outras,

como o  grau  de  escolaridade  parental,  a  renda  familiar  e  a  posse  de  bens  de  consumo,

contribui para indicar as condições de existência das famílias. Estudos clássicos como os de

Bernstein (1961) e Kohn (1977) alertam para os efeitos da ocupação exercida pelos pais nos

estilos educativos parentais e, consequentemente, nos processos de escolarização da prole.

A escolaridade dos pais, muito estudada na Sociologia da Educação, constitui fator de

alto favorecimento em relação à formação educacional dos filhos (GOMES, 2016). Sobre a

influência da escolaridade dos pais, Currie e Moretti  apud Gomes (2016) revelam que pais

mais escolarizados tendem a ter maiores rendimentos no trabalho, podendo adquirir mais bens

para o aprendizado dos filhos, além de nutrirem mais expectativas em relação à escolaridade

da  prole.  Para  além  da  influência  sobre  os  estudos,  Reis  e  Ramos  (2011)  apontam  que

trabalhadores cujos pais alcançaram níveis mais altos de escolaridade tendem a apresentar

mais anos de estudo e maiores rendimentos do trabalho do que aqueles cujos pais adquiriram

poucos anos de escolaridade.
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Na Tabela 12, exibe-se o grau de escolaridade de pai e mãe dos bolsistas do Programa

CsF da UFV.

Tabela 12: Escolaridade de pai e mãe dos bolsistas do Programa CsF

Escolaridade Pai Mãe

Alfabetizado 2,8% 1,8%

Fundamental incompleto 13,1% 9,1%

Fundamental completo 6,2% 4,0%

Médio incompleto 5,8% 3,4%

Médio completo 26,1% 25,4%

Superior incompleto 5,6% 6,3%

Superior completo 27,1% 30,5%

Pós-Graduação 13,3% 19,3%
Fonte: Elaboração própria conforme dados da PRE-UFV.

A partir dos dados supracitados, observa-se a predominância de pais e mães altamente

escolarizados,  sendo que 40,4% dos pais e 49,8% das mães possuem, no mínimo,  ensino

superior completo. Resultados similares são constatados por Gomes (2016), Borges (2015),

Silva  (2016),  Martinez  (2018),  Ramos  (2009)  e  Comissão  das  Comunidades  Europeias

(2000).

Os participantes de outros PMIs também se apresentaram como sendo provenientes de

famílias altamente escolarizadas, sendo que 35,1% dos pais e 45,7% das mães possuíam, no

mínimo, ensino superior completo.

Tabela 13: Escolaridade de pai e mãe de participantes de outros PMIs

Escolaridade Pai Mãe

Alfabetizado 3,8% 3,0%

Fundamental incompleto 18,0% 13,0%

Fundamental completo 7,4% 5,1%

Médio incompleto 4,6% 4,8%

Médio completo 24,1% 23,8%

Superior incompleto 7,0% 4,8%

Superior completo 21,3% 27,7%

Pós-Graduação 13,8% 18,0%
Fonte: Elaboração própria com dados da PRE-UFV.
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Grande  número  de  estudos  tem  demonstrado  a  persistência  do  peso  da  variável

escolaridade dos pais no desempenho e na longevidade escolares dos estudantes brasileiros,

além de apontar o maior efeito do grau de escolaridade das mães nos percursos escolares dos

filhos  (FERREIRA;  VELOSO,  2003;  MARTELETO,  2002b;  ALVES;  SOARES,  2009;

BARBOSA, 2009). Tais pesquisas confirmam a premissa bourdieusiana de que quanto mais

escolarizados os pais e as mães, maiores são as chances de percursos escolares exitosos para

os filhos (BOURDIEU, 2008).

Nessa perspectiva, Nogueira (2010) afirma que, no contexto de massificação escolar,

as  famílias,  principalmente  as  de  classes  médias,  intensificam  e  refinam  suas  estratégias

educativas  para  aproveitar  recursos  culturais  e  econômicos,  em prol  da  escolaridade  dos

filhos. Segundo Gomes (2016), os pais mais escolarizados tendem a incitar o sucesso escolar

dos  filhos,  já  que  conhecem  bem  o  sistema  escolar,  levando-os  a  intensificarem  seus

investimentos e a despenderem mais tempo e energia na educação da prole.

No que tange à diversificação dos investimentos, Nogueira (2010) inclui as estratégias

de  internacionalização  da formação  e  da  carreira  escolar  dos  filhos  como novo elemento

educativo  dessas  famílias.  Escolher  escolas  bilíngues  ou  multilíngues,  atividades

extraescolares  que envolvem idiomas  estrangeiros,  além de financiamentos  de viagens ao

exterior,  são  algumas  das  estratégias  das  famílias  para  otimizar  a  formação  dos  filhos,

podendo ser esta uma possível explicação para a maior participação de estudantes com pais

muito escolarizados nos programas de mobilidade internacional.

Sobre a situação de trabalho do pai e da mãe (ou dos responsáveis), obteve-se como

resposta:  “Não  trabalha  (do  lar)”,  “Situação  indefinida  (trabalho  informal,  biscate,

desempregado  atualmente)”,  “Produtor  rural”,  ‘Trabalhador  rural”,  “Autônomo”,

“Aposentado”,  “Servidor  público”,  “Pensionista”  e  “Funcionário  de  empresa  privada”

(Tabelas 14 e 15).
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Tabela 14: Ocupação dos pais dos bolsistas do Programa CsF

Ocupação Pai Mãe

Não trabalha 2,3% 22,2%

Situação indefinida 7,0% 4,7%

Produtor rural 5,8% 0,7%

Trabalhador rural 3,0% 1,3%

Autônomo 38,2% 20,7%

Aposentado 10,7% 7,7%

Servidor público 18,6% 32,6%

Pensionista 1,8% 2,2%

Funcionário de empresa privada 12,6% 7,9%
Fonte: Elaboração própria com dados da PRE-UFV.

Tabela 15: Ocupação dos pais de outros PMIs

Ocupação Pai Mãe

Não trabalha 3,1% 23,8%

Situação indefinida 8,7% 5,1%

Produtor rural 6,1% 1,3%

Trabalhador rural 3,0% 1,5%

Autônomo 30,7% 19,3%

Aposentado 16,9% 9,5%

Servidor público 18,9% 26,2%

Pensionista 1,0% 2,3%

Funcionário de empresa privada 11,8% 11,0%
Fonte: Elaboração própria com dados da PRE-UFV.

Embora os dados ocupacionais  dos pais e das mães  dos estudantes  sejam bastante

difusos e não contribuam para inferir com precisão o nível socioeconômico das famílias, ou

mesmo a relação entre escolaridade e atividade laboral, é notória a baixa incidência de pais e

de mães em ocupação claramente manual (trabalhador rural), havendo predominância de pais

e mães que exercem profissões que exigem maior escolaridade (servidor público, funcionário

de empresa privada e autônomo). Essa constatação não causa surpresa diante dos dados sobre

a escolaridade apresentados anteriormente (Tabelas 12 e 13).

3.3.4 Perfil escolar dos estudantes
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Segundo  Nogueira  (2011),  estudar  a  biografia  escolar  dos  indivíduos  propicia

descobertas sobre a aquisição do capital escolar e os caminhos que levam ao sucesso escolar e

ao bom rendimento nos estudos.

Para realizar essa análise, utilizam-se as variáveis idade de ingresso no ensino superior

e tipo de instituição de ensino frequentado no ensino fundamental e médio.

3.3.4.1 Idade

Para o cálculo da idade ao ingressar no ensino superior, foi adotado como base de

cálculo  o primeiro  dia  letivo  da graduação na UFV, ou seja,  no semestre  de ingresso na

instituição. Os bolsistas do Programa CsF da UFV entraram na universidade com idades entre

16 e 28 anos, conforme Tabela 16.

Tabela 16: Distribuição dos bolsistas do Programa CsF por idade

Idade N %

16 8 0,6%

17 303 24,2%

18 463 37,0%

19 239 19,1%

20 96 7,7%

21 60 4,8%

22 41 3,3%

23 20 1,6%

24 11 0,9%

25 2 0,2%

26 5 0,4%

27 1 0,1%

28 2 0,2%

Total 1251 100%
Fonte: Elaboração própria com dados da PRE-UFV.
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Analisando a Tabela 16, nota-se que os estudantes pertenciam à faixa etária de 17 a

19 anos, representando 80,3% dos ingressantes, sendo que a maior incidência ocorre aos 18

anos (37%). Estes números revelam que os bolsistas do CsF são uma evidência empírica de

um trajeto escolar sem intercorrências, já que entrar na universidade antes ou na idade regular

(18 anos) é um indicador de que o percurso escolar do indivíduo ocorreu sem atrasos, como

afirmam Nogueira (2011) e Ballatore (2007).

Quando  se  comparam  esses  dados  à  idade  dos  participantes  de  outros  PMIs,  os

números  são  bem parecidos,  como mostrado  na  Tabela  17,  reforçando  a  ideia  de  que  o

participante de um programa de mobilidade acadêmica internacional tende a ser aquele que

possui  um percurso  escolar  de  excelência,  uma  das  disposições  determinantes  do  capital

escolar.

Tabela 17: Distribuição dos participantes de outros PMIs por idade

Idade N %

16 1 0,2%

17 163 26,4%

18 215 34,8%

19 94 15,2%

20 58 9,4%

21 33 5,3%

22 15 2,4%

23 9 1,5%

24 10 1,6%

25 8 1,3%

26 3 0,5%

27 4 0,6%

28 3 0,5%

34 1 0,2%

50 1 0,2%

Total 618 100,0%
Fonte: Elaboração própria com dados da PRE-UFV.
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3.3.4.2 Tipo de instituição de ensino frequentado durante o ensino fundamental e médio

Segundo Gomes (2016), o estudo dos processos de escolha das redes de ensino pelas

famílias  parte  do  pressuposto  de  que,  nas  estruturas/dinâmicas  dos  sistemas  de  ensino,

existem processos de hierarquia, prestígio e presunção de qualidade que podem influenciar

nas  oportunidades  educacionais  dos  sujeitos.  Para  Nogueira,  Resende  e  Viana  (2015),  o

processo de escolha dos estabelecimentos de ensino pelas famílias está dentro dos limites de

um  campo  de  possibilidades  claramente  demarcado  pelas  condições  socioeconômicas  e

culturais da família.

No questionário socioeconômico, o estudante tinha a possibilidade de assinalar, tanto

para  a  rede  de  ensino  fundamental  quanto  para  a  média,  uma  das  seguintes  opções  de

resposta: a. Todo em escola pública; b. A maior parte em escola pública; c. Todo em escola

particular; d. A maior parte em escola particular; e. Todo em Curso Supletivo; e f. A maior

parte em Curso Supletivo. Os resultados estão apresentados na Tabela 18.

Tabela 18: Distribuição dos bolsistas do Programa CsF por rede de ensino fundamental e médio

 Ensino Fundamental Ensino Médio

 N % N %

Todo em escola pública 443 35,4% 435 34,8%

A maior parte em escola pública 101 8,1% 30 2,4%

Todo em escola particular 552 44,1% 722 57,7%

A maior parte em escola particular 152 12,2% 60 4,8%

Todo em Curso Supletivo 3 0,2% 3 0,2%

A maior parte em Curso Supletivo 0 0,0% 1 0,1%
Fonte: Elaboração própria com dados fornecidos pela PRE-UFV.

Percebe-se  que,  tanto  no  ensino  fundamental  quanto  no  ensino  médio,  estudantes

provenientes da rede de ensino particular são a maioria entre os bolsistas do Programa CsF.

Além disso, a quantidade de estudantes que realizam parte do ensino médio em escola pública

reduziu consideravelmente, enquanto a taxa daqueles que estudaram integralmente em escola

particular  aumentou.  Acredita-se,  portanto,  que  aqueles  que  migraram  para  uma  escola

particular durante o ensino fundamental permaneceram na rede particular durante o ensino

médio. Os resultados encontrados estão de acordo como os de Gomes (2016) e Borges (2015)

e corrobora a escolaridade denominada por Souza (1990-1991) de “circuito virtuoso”, no qual
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a educação básica é realizada em instituições de ensino particular e o ensino superior é feito

em instituições públicas. 

Outro ponto a ser destacado é o número expressivo de estudantes  provenientes  de

escolas públicas  em alguma fase da educação básica (43,5% no fundamental  e  37,2% no

ensino médio). Embora não se tenha informação sobre a rede da escola pública frequentada

pelos participantes (federal, estadual ou municipal), evidencia-se a hierarquia de redes e de

escolas,  com  maior  ou  menor  prestígio,  e  essa  escolha  da  escola  pública  pelas  famílias

também é um elemento importante na análise dos percursos de escolarização (ALVES, 2006;

COSTA, 2008).

De maneira  bastante  similar,  os  participantes  de outros  PMIs também tiveram sua

trajetória no ensino escolar básico em rede privada de ensino, como mostrado na Tabela 19.

Tabela 19: Distribuição dos participantes de outros PMIs por rede de ensino fundamental e médio

 Ensino Fundamental Ensino Médio

 N % N %

Todo em escola pública 241 39,5% 242 39,7%

A maior parte em escola pública 56 9,2% 12 2,0%

Todo em escola particular 249 40,8% 322 52,8%

A maior parte em escola particular 64 10,5% 31 5,1%

Todo em Curso Supletivo 0 0,0% 2 0,3%

A maior parte em Curso Supletivo 0 0,0% 1 0,2%
Fonte: Elaboração própria com dados fornecidos pela PRE-UFV.

Mesmo sendo maioria, percebe-se que a quantidade de estudantes provenientes da rede

particular de ensino é levemente menor do que o número encontrado entre os bolsistas do

programa CsF, sugerindo que, embora os participantes de ambos os grupos sejam originários

de camadas socioeconômicas privilegiadas, os bolsistas do CsF da UFV são, possivelmente,

pertencentes a um nível socioeconômico ainda maior.

3.4 Considerações parciais

Após levantamento dos dados sobre os bolsistas do CsF pela UFV, em consonância

com as pesquisas de Gomes (2016), Borges (2015), Martinez (2018) e Silva (2016), confirma-

se  que  os  participantes  são  predominantemente  de  uma  elite  econômica  e  cultural,

influenciada  pela  restrição  de  áreas  prioritárias  nas  quais  os  homens  são  historicamente
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maioria, brancos, de família pouco numerosa, provenientes de uma rede de ensino particular e

trajetória escolar de sucesso.

Essas características  são comuns entre  os estudantes participantes de programas de

mobilidade acadêmica internacional,  entretanto,  os números da presente pesquisa mostram

que a incidência de estudantes pertencentes a uma elite econômica e cultural é ainda maior

entre os bolsistas do Programa CsF, quando comparado aos participantes de outros PMIs.

Desse modo, acredita-se que o subsídio oferecido pelo governo para custeamento da

estadia  no  exterior  não  constitui  fator  suficiente  para  atrair  e,  ou,  oportunizar  a  maior

participação de estudantes  de camadas populares.  Já os capitais  cultural  e  econômico das

camadas mais privilegiadas foram determinantes para a aquisição da bolsa do programa.

Adicionalmente, a partir dos dados relatados, é possível construir um cenário de fundo

para a pesquisa. No capítulo 4, a seguir, apresentam-se as entrevistas realizadas com cinco

estudantes de camadas populares que participaram do CsF, através da UFV, permitindo, por

meio de suas biografias e percursos estudantis, discutir elementos que ajudam a interpretar

sociologicamente  os  diversos  e  complexos  fatores  associados  à  adesão dos  estudantes  de

camadas populares aos programas de mobilidade acadêmica internacional.
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CAPÍTULO 4 TRAJETÓRIA DOS CINCO ESTUDANTES DA UFV ORIUNDOS DE

CAMADAS POPULARES

Neste capítulo, apresentam-se as trajetórias escolares e as vivências acadêmicas dos

ex-alunos de graduação da UFV: Henrique, Leandro e Milena, do graduandos Paulo e do pós-

graduando Marcos, matriculados na mesma universidade.  Todos estes são provenientes de

camadas populares de cidades do interior de Minas Gerais. 

Na obra “Os herdeiros”, Bourdieu e Passeron (2014) preconizam que os membros de

famílias  de  quadro  superior  consideram  os  estudos  superiores  como  um destino  banal  e

corriqueiro.  A  mesma  premissa  não  se  enquadra  para  os  sujeitos  desta  pesquisa,  que

constituem  filhos  de  trabalhadores  de  origem  humilde,  com  ofícios  que  exigem  baixa

escolaridade,  e  que,  mesmo  possuindo  algumas  referências  na  sua  rede  mais  estreita  de

contatos familiares que os incentivassem a seguir os estudos superiores, eles batalharam por

uma  vaga  em  uma  universidade  pública  reconhecida  socialmente  pelo  prestígio  e  pela

qualidade. Além disso, alguns deles tiveram que superar a desconfiança instaurada na própria

família, ao romperem com uma tradição de trabalhar logo após a conclusão do ensino médio,

assumindo os riscos de postergarem o trabalho e se dedicarem ao prolongamento dos estudos.

Na primeira parte do capítulo, descreve-se o perfil dos cinco estudantes em questão,

considerando suas trajetórias escolares desde o ingresso na educação básica até a graduação,

e, ainda, suas vivências acadêmicas no ensino superior. Na segunda parte, apresentam-se suas

experiências em relação à participação no Programa CsF, desde o momento da decisão em

participar até o retorno ao Brasil para conclusão do curso de graduação.

Para organização dos dados coletados, as entrevistas são divididas em seis eixos de

análise da seguinte forma: 1) Dinâmica familiar, que versa sobre as propriedades sociais das

famílias, como ocupação e escolaridade dos pais ou responsáveis, arranjo familiar, posição na

fratria, moradia, e modos de funcionamento familiar, como valores, ordem moral doméstica

tempos  e  espaços;  2)  Escolarização  básica  e  acompanhamento  escolar,  que  trata  sobre  o

percurso  escolar  básico,  relação  com a  escola  e  conteúdos  escolares,  bem como com os

professores  e  colegas,  e  acompanhamento  parental  da  escolarização;  3)  Estratégias  de

ingresso no ensino superior, eixo que aborda a definição de curso, as estratégias adotadas para

ingressar na universidade e a reação da família; 4) Experiências no ensino superior, contendo

o relato das vivências acadêmicas; 5) Experiências com o CsF, tópico que trata as disposições

e as motivações para participar do programa, bem como as experiências vividas durante o

intercambio; e, por fim, 6) Expectativas para o futuro.
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No Quadro 2, faz-se uma síntese do perfil de cada estudante, ressaltando que os nomes

atribuídos são fictícios, contendo informações socioeconômicas e dados sobre a mobilidade

acadêmica realizada por eles.

Quadro 2: Síntese das informações socioeconômicas e da mobilidade dos entrevistados
Paulo Leandro Milena Henrique Marcos

Curso Matemática
Ciências

Biológicas
Enfermagem

Engenharia
Mecânica

Agronomia

Escolaridade da
mãe

Ensino
Fundamental I

completo

Ensino Médio
completo*

Ensino
Fundamental
incompleto

Ensino
Fundamental I

incompleto

Ensino
Fundamental I

completo (EJA)
Ocupação da

mãe
Diarista

Depiladora e
manicure*

Dona de casa Dona de Casa Lavradora

Escolaridade do
pai

Ensino
Fundamental I

completo
---

Ensino
Fundamental
incompleto

Ensino
Fundamental I

completo

Ensino
Fundamental I

incompleto

Ocupação do
pai

Servidor público
– bombeiro
hidráulico

---
Barbeiro e

cabeleireiro
Jardineiro Lavrador

Escolaridade
dos avós

Avós paternos
analfabetos

Avô materno
analfabeto

Avó materna
alfabetizada

Avô materno
analfabetos

Avó materna
alfabetizada

Avós paternos
analfabetos

Avós maternos –
Ensino

Fundamental
completo (EJA)

Avós maternos e
paternos

alfabetizados

Avós maternos e
paternos

alfabetizados

Ocupação dos
avós

Todos
produtores rurais

Avó – Lavadeira
Avô – produtor

de carvão

Avós – Dona de
casa

Avô materno –
jardineiro

Avô paterno –
produtor rural

Todos
produtores rurais

Todos produtores
rurais

Tamanho da
família

6 6 4 6 6

Posição na
fratria

3º filho Filho mais velho Filha mais velha 3º filho Filho mais novo

Tipo de escola
frequentada no

ensino
fundamental

Fundamental I –
Municipal

Fundamental II
– Estadual 

Fundamenta I –
Municipal

Fundamental II
– Estadual 

1ª série –
Municipal

2ª série ao 9ª –
Estadual

Fundamental I –
Rural Municipal
Fundamental II

– Estadual

Rural Estadual

Tipo de escola
frequentada no
ensino médio

Estadual Técnico Federal Estadual Estadual Técnico Federal

Frequentou
ensino infantil

Sim Sim Sim Não Não

Fez cursinho
pré-vestibular

Não Não Não Sim Sim

Idade de
ingresso no

Ensino
Superior

19 19 18 17 18

País de Destino Irlanda Alemanha Espanha Alemanha Estados Unidos
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durante a
mobilidade

Instituição de
destino

Dublin Institute
of Technology

Universitat Trier
Universidad de

León

Karisrusher
Institut Für

Technologie

Kansas State
University

Fez curso de
imersão

Sim Sim Não Sim Sim

Duração da
mobilidade

1 ano e meio 1 ano e meio 1 ano 1 ano e meio 1 ano e meio

Fonte: Elaboração própria a partir das entrevistas realizadas.
* - Informações da tia materna com quem conviveu por mais tempo.

A seguir, apresentam-se os perfis de Paulo, Leandro, Milena, Henrique e Marcos, sob

os eixos de análise 1, 2, 3, 4 e 6, respectivamente. Em seguida, realiza-se uma discussão dos

dados obtidos nas entrevistas, cotejando-os com o que foi encontrado na literatura sobre o

tema.

4.1 Apresentação de cada trajetória

4.1.1 Paulo

O primeiro contato com Paulo ocorreu através de mensagem enviada por meio de uma

rede social,  missiva que foi prontamente respondida por ele. Poucos dias após o primeiro

contato, foi realizada a entrevista por videoconferência. Por se tratar da primeira entrevista da

pesquisadora, aliada à inexperiência em efetuar tal procedimento, a conversa foi iniciada sob

certo nervosismo, mas a tensão rapidamente desapareceu, pois o entrevistado respondia, de

forma aberta e espontânea, ao que era perguntado. A entrevista foi transcrita pela pesquisadora

e  os  dados  foram  utilizados  para  compor  o  perfil  social  e  escolar  de  Paulo,  conforme

apresentado a seguir.

A família  de  Paulo  é  proveniente  de  uma  pequena  cidade  chamada  Sem  Peixe,

localizada no interior de Minas Gerais, a aproximadamente 100 km de Viçosa. Era composta

por seis pessoas, já que hoje os pais são separados: pai, mãe, três filhas e um filho. Paulo

contou que seus avós, tanto maternos quantos paternos eram provenientes de Zona Rural e

possuíam pouca escolarização.  Segundo ele,  apenas  a  avó materna chegou a frequentar  a

escola, sendo a única dos avós que sabia ler e escrever. Supunha que a avó tenha feito, no

máximo, até a quarta série primária, já que esta era a escolarização máxima que a cidade

oferecia naquela época. Todos os avós eram trabalhadores rurais, “lavradores” dito por ele,

profissão compatível com o nível de escolaridade, por se tratar de um serviço braçal, que não
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exige grau de escolaridade específico.

Diferente  dos  avós,  os  pais  de  Paulo  concluíram o  ensino  fundamental  (na  época

referente  ao  quarto  ano  primário),  mas  não  prosseguiram  com  os  estudos,  pois,  caso

quisessem continuar a estudar, teriam que se deslocar para outra cidade, fato que não ocorreu.

A mãe sempre trabalhou como empregada doméstica sem vínculo empregatício (diarista),

outra  atividade  de  caráter  braçal  que  não  exige  escolaridade  avançada.  Já  o  pai,  mesmo

exercendo  ocupações  também manuais,  era  servidor  público  concursado  da  prefeitura  da

cidade,  o que lhe dava alguma estabilidade financeira.  Por sinal,  o pai de Paulo já havia

prestado dois concursos para a prefeitura. Antes de ingressar a primeira vez no setor público,

o pai prestava “serviços de roça”, conforme relatado por Paulo. O primeiro cargo efetivo que

ocupou foi o  de auxiliar  de serviços.  Posteriormente,  quando Paulo já  era  nascido,  o pai

prestou novo concurso e ingressou novamente na prefeitura no cargo de bombeiro hidráulico

(ocupação atual).

Mesmo não tendo alto grau de instrução, os pais de Paulo entendiam a necessidade de

estudar  para  “fugir  do  serviço  pesado”.  Por  essa  razão,  todos  os  quatro  filhos  do  casal

concluíram,  no  mínimo,  o  ensino  médio.  As  duas  irmãs  mais  velhas  de  Paulo  não

prosseguiram  com  os  estudos;  ambas  terminaram  o  ensino  médio  e  ingressaram

imediatamente no mercado de trabalho, sendo que a mais velha trabalha em loja e a segunda

mais velha é concursada como auxiliar administrativa pela prefeitura. A irmã mais nova, além

do ensino médio, concluiu um curso técnico de enfermagem. Apenas Paulo seguiu para os

estudos no ensino superior.

A família de Paulo sempre morou na cidade de Sem Peixe e era de poucas mudanças.

Havia  mudado  apenas  uma  vez  para  uma  outra  casa  dentro  da  área  urbana  da  cidade.

Inicialmente, a família morava em uma casa com dois quartos e os irmãos dividiam o mesmo

recinto.  Posteriormente,  na  residência  maior,  contendo  quatro  quartos,  Paulo  passou  a

desfrutar de um quarto só para ele.

Como o pai ficava o dia inteiro trabalhando fora de casa, quem tomava conta dos

filhos era a mãe, que ficava no lar durante todo o dia. E mesmo ficando mais tempo com os

filhos, não era ela quem exercia a autoridade na família. Segundo o entrevistado, a mãe era

“bobona” e só ameaçava com frases do tipo  “Vou contar para o seu pai”. Ela tentava, mas

quem realmente exercia a autoridade era o pai, que era mais rígido e “bravo pra caramba”.

Apesar de Paulo ter relatado um modo de autoridade mais hierárquico exercido pelo pai, os

dados da entrevista indicam que ele era rígido somente em relação aos estudos e no tocante a

outros aspectos da dinâmica familiar, caracterizando, assim, um controle mais atenuado. A
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mãe  cobrava  que  os  filhos  estudassem,  sendo  que,  na  concepção  dela,  esses  estudos  se

resumiam em fazer os deveres de casa; já o pai sempre falava que eles tinham que estudar

para não ter que trabalhar na roça, com serviço pesado. No entanto, nem o pai e nem a mãe

verificava a realização dessas tarefas escolares. Talvez pelo baixo capital escolar de ambos,

não  sabiam como fazer  um acompanhamento  mais  estreito  dos  processos  escolares,  mas

entendiam a necessidade de manter os filhos estudando. Na entrevista, Paulo afirmou que nem

ele nem suas irmãs “tinham horário para nada”, indicando um controle mais fraco sobre as

temporalidades e a vida cotidiana dos filhos. O único controle temporal que existia era a “hora

de ir para a escola”. Em relação ao cumprimento de tarefas domésticas, Paulo conta que era

“mais malandro”. Tentava fugir, na medida do possível, e as tarefas ficavam por conta das

irmãs, já que “tinham muitas, né…”. Em contrapartida, quem capinava o quintal era ele, e isso

“equilibrava a balança”, em sua percepção.

Sua trajetória escolar se iniciou na educação infantil, com a realização do “prezinho”

na escola municipal, onde permaneceu até a quarta série. Já o quinto ano e as demais etapas

até  o  terceiro  ano  do  ensino  médio  foram  cursados  na  escola  estadual  da  cidade.

Curiosamente, as duas escolas dividiam a mesma estrutura física, sendo que o turno da tarde

era reservado para a escola municipal e os turnos da manhã e da noite para a escola estadual.

Portanto,  Paulo  avançou  na  rede  de  ensino,  mas  sem  mudança  de  ambiente.  Apesar  de

dividirem o mesmo espaço físico, o prédio era muito bem conservado e equipado. Possuía

biblioteca, sala de estudos e uma pequena sala de informática para uso dos estudantes. Ao ser

perguntado  se  gostava  de  frequentar  a  escola  e  estudar,  Paulo  contou  que  dependia  da

situação.  Ir  para  a  escola  significava  encontrar  com os  amigos  e  se  divertir,  e  disso  ele

gostava.  Agora,  se  gostava  de  estudar,  tudo  dependia  da  disciplina.  Como  era  bom  em

disciplinas da área de exatas, como física por exemplo, ele gostava. E em disciplinas em que

ele não era tão bom, como português e biologia, ele não gostava. Mesmo assim, isso não foi

problema para que ele seguisse um fluxo escolar contínuo, sem repetências.

Como  mencionado  anteriormente,  Paulo  não  possuía  horários  estabelecidos  para

estudos e tinha como hábito rever a matéria pouco antes das provas. Tal prática, aliada ao

nível  de cobrança dos  professores,  que segundo ele  era  baixo,  garantiu as aprovações no

ensino básico. Em relação aos estudos, Paulo fazia o “básico” para conseguir nota. Conforme

seu relato, além de estudar somente antes de provas, ele realizava os deveres de casa. Sempre

estudou sozinho, mas, quando tinha alguma dúvida, ele buscava ajuda com as irmãs mais

velhas, com os amigos de sala ou diretamente com os professores das disciplinas, além de

recorrer ao telecentro da prefeitura, que fornecia computadores com acesso à internet, quando
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era necessário.

O entrevistado não era um aluno exemplar, mas também não era o mais problemático

da escola. Participante da “turma do fundo”, Paulo e outros colegas de turma, “os palhaços da

sala”, gostavam  de  fazer  gracinhas,  piadinhas  que  irritavam  os  professores,  o  que  era

suficiente para que fossem mandados para a diretoria. Perguntado se as broncas resolviam, ele

respondeu  que  achava  que  não  e,  por  isso,  se  considerava  indisciplinado.  Também  foi

perguntado como a escola procedia nos casos em que ele ia para a diretoria. Ele contou que,

em razão da dificuldade de contatar os pais, já que, naquela época, não tinha telefone em sua

casa e para chamá-los, algum representante da escola teria que se deslocar até a casa deles

para informá-los, os casos de indisciplina eram resolvidos entre ele e a escola.

Apesar de se considerar indisciplinado, isso não foi motivo para criar indisposições

com professores e, também, possuía um bom relacionamento com os colegas. Não guarda

lembranças de nenhum professor em específico, mas relata que a sua preferência por cursos

da área de ciências exatas pode ter exercido influência do professor de matemática, já que

Paulo o considerava o professor mais inteligente da escola.

Mesmo não tendo fácil acesso, os pais não eram totalmente alheios à vida educacional

dos filhos. A mãe era a que mais frequentava a escola, enquanto ao pai raramente comparecia

à  instituição.  Além  de  participar  de  reuniões  para  entrega  de  boletim,  a  mãe  buscava

informações  sobre  os  filhos  diretamente  com  os  professores,  de  modo  informal,  quando

encontrava com algum deles pelas ruas da cidade.

Paulo teve um percurso escolar na educação básica bastante regular, sem interrupções,

mesmo durante  o  ensino  médio,  período  em que começou  a  trabalhar,  em 2008,  quando

cursava a segunda série dessa etapa de ensino. Ele teve sua carteira assinada como ajudante de

pedreiro, e, assim, trabalhava durante o dia e frequentava o colégio no turno da noite. Por

causa do cansaço gerado pelo trabalho, ou até por “preguiça mesmo”, começou a faltar muito

às aulas, mas isto não foi empecilho para que concluísse o ensino médio em tempo adequado

e na idade esperada.  Ao terminar o ensino básico,  ao final de 2009, Paulo não ingressou

imediatamente na universidade. Naquele momento, de acordo com o relato do estudante, ele

não sabia o que “ia fazer da vida”. Além disso, ele contou que a escola não incentivava os

alunos a irem para o ensino superior. Segundo ele:

É,  na  minha escola,  na  época,  os  professores,  quando você  tava  terminando o
terceiro ano do ensino médio, eles te perguntavam: "Você vai pra qual cidade?".
Porque era isso que acontecia lá, a gente saia de uma cidade pequena e ia pra uma
cidade grande trabalhar, geralmente, Belo Horizonte, que é mais próximo. Então,
eles nem te perguntavam: "Que faculdade você vai fazer?", porque isso não era
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comum (Paulo).

Então, em 2010, ano seguinte à conclusão do ensino médio, Paulo continuou como

ajudante de pedreiro.  No intuito de se qualificar e “fazer alguma coisa de útil”,  ele tirou

carteira de motorista, deixou de ser ajudante, e passou a trabalhar como pedreiro. Durante esse

período, nasceu o sonho de chegar ao topo da profissão: ser engenheiro civil, que advém não

somente da experiência no ramo profissional, mas também da influência de um amigo. 

Esse amigo havia sido medalhista da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas

Públicas (OBMEP), sendo premiado com uma bolsa de iniciação científica em uma faculdade

da cidade de Ponte Nova. Também recebeu a oportunidade de cursar Matemática da UFV.

Assim, durante as férias daquele ano, esse amigo foi para Sem Peixe e compartilhou suas

experiências  universitárias,  fato  que  aumentou  o  desejo  de  Paulo  de  prosseguir  com  os

estudos. Então, aproveitando a passagem de um rapaz que vendia livros pela cidade, Paulo

comprou uma coletânea de livros multidisciplinares e passou a estudar por conta própria. 

Em 2010, Paulo decidiu prestar o Enem, alegando ter ido mais por diversão, já que a

prova seria em outra cidade e a prefeitura ofereceria um ônibus para levar os candidatos. Com

a pontuação obtida no exame (conquistada pela excelente nota em matemática), ele jogou a

nota no SISU 2011 e conseguiu uma vaga no curso de Matemática da UFV, curso para o qual

“a nota deu pra entrar”. Matemática não era o seu sonho, no entanto, ter conquistado a vaga

não representou somente mais uma oportunidade, mas sim “a oportunidade”, uma vez que a

conquista  simbolizava  um  serviço  mais  leve,  para  escapar  do  trabalho  braçal,  como

preconizava o pai desde o início.

A notícia da aquisição da vaga foi muito bem recebida, não só pela família como pela

escola em que Paulo estudou. Naquele ano, cerca de 10 estudantes da escola passaram em

alguma faculdade, motivo suficiente para o colégio colocar uma faixa na porta, parabenizando

os aprovados. Para a família, a notícia foi recebida com muita alegria, já que Paulo seria a

primeira pessoa a chegar a esse nível de ensino. Seus pais não conheciam o universo das

universidades  públicas,  pois  todos que conheciam pagavam para fazer  um curso superior.

Além disso, comemoraram o fato de Paulo ainda receber moradia e alimentação durante a

futura graduação. Mesmo sendo a primeira vez que ele iria sair de casa, Paulo não encarou a

mudança para Viçosa como um desafio, mas sim como uma aventura. Logo quando chegou a

UFV,  foi  alocado  no  alojamento  provisório,  até  conseguir  a  resposta  sobre  o  pedido  de

moradia, quinze dias após a sua chegada na cidade.

Logo no início das aulas, Paulo entendeu que o modo como ele conduzia o ensino
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básico (com estudo limitado a poucas horas antes da prova) não daria certo nessa nova etapa.

Ele  percebeu que os  colegas  de  curso que  já  haviam prestado outros  processos  seletivos

anteriormente possuíam um nível mais alto,  eram mais bem preparados e acompanhavam

melhor as disciplinas. Então, começou a estudar, de uma maneira que não havia estudado

antes. Durante o primeiro semestre de universidade, estudou por conta própria, sem frequentar

monitorias nem aulas particulares, com uso de livros da biblioteca e várias noites debruçado

sobre exercícios. Quando tinha dúvidas, recorria aos veteranos, principalmente àquele amigo

de Sem Peixe. 

Mesmo com todo esforço despendido naquele momento, não foi possível evitar sua

primeira  reprovação,  em  Matemática  Elementar  I,  disciplina  que  revisa  o  conteúdo  de

matemática do ensino médio.  Paulo alegou que o que aprendeu durante escola de ensino

básico não foi suficiente para que tivesse sucesso na disciplina. Assim, no segundo semestre

de curso, ele começou a frequentar a monitoria de Cálculo I ofertada pela universidade.

Em meados de 2012, sob influência do mesmo amigo de sua cidade natal e de um

outro veterano do curso, Paulo começou a fazer iniciação científica, atividade acadêmica que

manteve até a saída para o intercâmbio em setembro de 2013, e que voltou a ocupar por mais

um ano após o retorno da mobilidade internacional Quando não conseguiu mais renovar a

bolsa  de  iniciação  científica,  passou  a  ser  monitor  da  disciplina  de  Cálculo  I,  e,

posteriormente, se tornou tutor da mesma, função que ocupa até a data atual.

Proveniente  de  uma  família  de  camada  popular,  Paulo  não  passou  por  grandes

problemas financeiros durante sua permanência em Viçosa. Além de ter os auxílios moradia e

alimentação da universidade, acrescidos da bolsa de iniciação científica e de monitoria, o pai

de Paulo enviava (e envia até hoje) ao filho uma ajuda de custo de 200 reais mensais. Paulo

também dá aulas particulares para complementar a renda, pois “sempre acaba precisando”.

Por conta dessas várias fontes de renda, ele nunca precisou trabalhar com serviços que não

estivessem relacionados à vida acadêmica, mas estaria disposto a tanto, caso não tivesse essas

rendas complementares.

Entre meados de 2012 e final de 2013, Paulo fez o intercâmbio para a Irlanda do Sul.

A participação no CsF reascendeu o antigo sonho de cursar  Engenharia  Civil.  Apesar  de

gostar  do curso de  Matemática  e  de dar  aulas,  ele  considera  a  carreira  acadêmica  muito

monótona,  em que  se  fica  “lendo  artigo,  escrevendo  artigos  que  não  são  aplicáveis,  né,

simplesmente teóricos”, e se vive em um gabinete de departamento até a aposentadoria. Desse

modo, Paulo retornou da mobilidade com o desejo de mudar de curso, mas continuou no curso

de Matemática por mais dois anos. Em 2016, ele realizou um novo Enem e conseguiu uma
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vaga no curso de Engenharia Civil na UFV, para o início do ano seguinte. Caso optasse por

concluir a última disciplina que faltava em Matemática, não entraria no novo curso naquele

momento,  já  que  a  UFV  não  possui  ingresso  no  meio  ano,  tendo,  então,  que  passar,

novamente, por todo o processo seletivo da universidade no ano seguinte. Em virtude disso,

Paulo decidiu ingressar no curso de Engenharia Civil em 2017, mas não desistiu de concluir a

Matemática. Entre suas expectativas para o futuro, Paulo pretende se tornar engenheiro em

2021,  conseguir  um emprego  em uma  boa  empresa  ou  passar  em um concurso  público.

Posteriormente, ele deseja concluir a Matemática para, caso seja oportuno, ser engenheiro e

professor de matemática.

4.1.2 Leandro

Leandro é proveniente de uma família de camada popular formada inicialmente por

sete  pessoas,  em  Dionísio,  cidade  do  interior  de  Minas  Gerais,  distante  de  Viçosa  a

aproximadamente 150 km. Viviam na mesma casa os avós maternos, a mãe, uma tia (irmã da

mãe), uma irmã mais nova, um primo e ele, mas logo essa composição se desfez. Leandro não

sabe precisar a data exata, mas logo cedo, talvez por volta de seus cinco anos de idade, sua

mãe saiu de casa para trabalhar em Belo Horizonte, e ele e a irmã ficaram aos cuidados dos

avós maternos e da tia, que trabalhava como depiladora e manicure. Segundo ele, o contato

com a mãe era esporádico, já que a comunicação na época era difícil, pois a família não tinha

telefone em casa. A mãe visitava uma vez no ano, e havia conversado por telefone com ela

apenas uma vez durante o período em que ela esteve fora,  até que,  três anos mais tarde,

quando ele tinha oito anos, ela veio a falecer. Seus pais nunca foram casados, e Leandro só

veio a conhecer o pai quando ele tinha aproximadamente 10 anos. Pouco tempo depois, o pai

também faleceu, deixando uma pensão por morte que o proveu até os tempos de faculdade.

Sobre a escolaridade e a ocupação dos avós maternos, Leandro conta que o avô era

analfabeto.  “Sabia assinar  o  nome dele  porque ele  aprendeu a forma”.  Devido à  falta  de

escolaridade, o avô trabalhava com atividades braçais, na produção de carvão para a empresa

ArcelorMittal e como ajudante em produções rurais. A avó era lavadeira, e, além da leitura e

da  escrita,  também  tinha  outros  conhecimentos  básicos,  levando  a  crer  que  ela  tenha

concluído ou feito  ao menos a primeira parte do ensino fundamental.  Já a tia concluiu o

ensino médio, começou uma graduação mas não chegou a terminar, trabalhando atualmente

como manicure e depiladora na Itália. A irmã, que é mais nova que Leandro, fez um curso

técnico  em  radiologia,  mas  não  trabalha  na  área,  sendo  atualmente  assistente  de

93



administração. E, por fim, o primo faz graduação em Medicina Veterinária.

A família de Leandro sempre morou na mesma casa onde, após uma reforma, todos

passaram a ter quartos separados. Enquanto Leandro morou com a família, a autoridade da

casa  era  bem dividida  entre  os  adultos.  Enquanto  a  tia  cuidava  da  educação escolar  das

crianças, apesar de não poder dedicar muito tempo a eles, pois trabalhava o dia inteiro, os

avós  eram  responsáveis  por  cuidar  dos  demais  aspectos  da  criação  dos  netos,  como

comportamento e cumprimento de horários. Mesmo com essa divisão de responsabilidades

entre os adultos, a autoridade máxima da casa era o avô, visto que este era o membro mais

bravo e rigoroso entre os três. Além dessas duas qualidades, o entrevistado disse que o avô era

muito honesto e responsável, e que vivia sob a crença de que “o maior bem que a pessoa tem

é o nome”. Por essa razão, sempre honrou os seus compromissos e fez questão de transmitir a

mesma premissa para os demais familiares. Também ensinou os netos a serem gratos pelo o

que se tem. Leandro contou que, às vezes, tinha para almoço somente arroz e feijão e o avô

falava que todos deveriam ser gratos por aquilo, já que, na época do avô, muitas vezes “nem

isso tinha”.

A vida escolar de Leandro começou em 1997, no “prezinho” da escola municipal de

sua cidade, sendo esta a fase que mais gostou. Em seguida, ele passou para a primeira série do

ensino  fundamental,  ainda  na  mesma  escola,  onde  ficou  até  o  quarto  ano.  Dessa  época,

Leandro recordou que a escola possuía um estilo bem tradicional, com carteiras enfileiradas e

quadro de giz. Relembrou, também, que a escola fornecia um kit básico para alunos poderem

pelo  menos  escrever,  com  caderno,  lápis  e  borracha,  e,  caso  estes  materiais  acabassem,

bastava ir até a diretora e solicitar mais. Já o ensino fundamental II foi realizado em outra

escola da cidade, pertencente à rede estadual de ensino.

Leandro  sempre  foi  bom  aluno  e  dedicado  aos  estudos,  apresentando  rendimento

satisfatório  nas  disciplinas,  sobretudo  naquelas  que  ele  mais  gostava,  como  Ciências  e

Geografia.  De  acordo  com  ele,  frequentava  a  biblioteca  da  escola  e  pegava  livros  das

disciplinas favoritas para estudar. No entanto, não tinha uma rotina de estudos, não possuía

um  horário  fixo  reservado  para  atividades  escolares,  sendo  comum  estudar  com  pouca

antecedência para as provas. Ainda assim, estava sempre estudando, mesmo porque baixo

rendimento  e  reprovações  resultariam em castigo  ou  punições  em casa.  Também gostava

muito de ler, hábito que adquiriu em atividades realizadas pela escola, como sessões de leitura

e entrega de resumos de livros. 

Leandro relatou que teve uma passagem bem tranquila pelo ensino fundamental, mas

recordou um evento isolado. Por anos, ele estudou com uma determinada turma de colegas,
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inclusive com alguns que vieram com ele  desde a  primeira  escola.  Certo dia,  resolveram

mudá-lo de turma, para uma de nível mais baixo, alegando muita conversa durante a aula.

Nesse  dia,  chegou  em  casa  chorando,  o  que  levou  sua  tia  a  intervir  junto  à  direção,

conseguindo que ele voltasse à turma anterior.

Ele possuía um bom relacionamento com os professores da escola, e memorizou o fato

de uma funcionária da secretaria da escola (ou talvez uma supervisora, ele não sabe dizer ao

certo o cargo que ela ocupava),  incentivar os estudantes que se destacavam a procurarem

novas  possibilidades  de  ensino  fora  da  cidade,  como  o  Colégio  de  Aplicação  da  UFV

(Coluni), em Viçosa. Apesar de reparar que escola fazia uma separação (velada) de classes

sociais entre os alunos, Leandro se relacionava muito bem com todos, por ser muito dedicado;

inclusive, todos os colegas gostavam de fazer trabalhos em grupo com ele.

Devido ao contato com estudantes de melhor condição socioeconômica, ele reparou

que, desde cedo, esses colegas possuíam informações que ele não tinha na época, como a

preparação  para  o  processo  seletivo  do  Coluni.  Esse  fato,  associado  ao  incentivo  da

funcionária  da  escola,  começou  a  incitar  o  desejo  por  novos  caminhos,  até  então

desconhecidos por Leandro.

No último ano, parte da turma dele tinha ido estudar em Viçosa, para fazer cursinho

preparatório para o Coluni. Leandro tinha a vontade de fazer o mesmo, mas se sentia atrasado,

ao  considerar  que  “já  tinha  perdido  as  esperanças  pelo  Coluni”.  Contudo,  uma  nova

oportunidade apareceu - um professor do Campus UFV – Florestal foi até Dionísio e fez uma

apresentação sobre o curso de agropecuária no campus. Naquele momento, ele vislumbrou a

oportunidade de realizar o ensino médio fora da cidade, visando a mesma qualidade que o

Coluni oferecia. Assim, ele e um grupo de amigos foram à Viçosa realizar o exame de seleção

para o curso técnico de agropecuária do Central de Ensino e Desenvolvimento Agrário de

Florestal (CEDAF). Apesar de considerar que o processo seletivo tenha sido mais fácil que o

do  Coluni,  ele  encontrou  dificuldades  em  realizar  o  exame,  talvez  por  não  estar

suficientemente  preparado.  Ele  não  passou  na  primeira  chamada,  mas  foi  convocado  em

chamadas posteriores.

Em sua primeira experiência fora de casa, na cidade de Florestal, Leandro vivenciou

novas experiências e descobertas, decorrentes de uma urbe maior. O entrevistado lembrou que

as disciplinas abordavam assuntos mais complexos e o curso exigia mais dos alunos, e essa

gama de novas vivências e maiores responsabilidades fizeram com que ele perdesse um pouco

o foco nos estudos. Essa menor dedicação aos estudos durante o curso técnico não gerou

reprovações (apesar de notas baixas em algumas disciplinas, como física,  serem até então
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incomuns),  mas Leandro não conseguiu ser aprovado em graduação na UFV, durante sua

primeira tentativa de ingresso.

Decidido a fazer Ciências Biológicas preferencialmente na UFV, já que era seu sonho

morar em Viçosa, em 2009, Leandro se mudou para Contagem, para morar com um tio e se

preparar para o próximo processo seletivo das universidades. Não passar na UFV gerou uma

mudança de comportamento no estudante - além de ter uma visão mais clara do que queria

(Ciências  Biológicas),  Leandro  voltou  a  se  dedicar  aos  estudos,  matriculando-se  em um

cursinho pré-vestibular. Tal decisão contrariou o pedido dos avós, que faziam pressão para

que ele começasse a trabalhar. Naquele ano, ele tentou o processo seletivo em universidades

federais, UFMG,  Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ) e a tão sonhada UFV,

sendo aprovado nas três instituições.

A notícia foi muito bem recebida pela tia, já que ela sempre o incentivou a continuar

os estudos. Os avós não reagiram da mesma forma, mais por falta de informação, pois era

algo novo; contudo, eles também aceitaram o caminho definido por Leandro, visto que ele já

morava fora de casa e já tomava suas próprias decisões. Ademais, na cidade dele, se alguém ia

para Viçosa era porque ia fazer algo de bom, então sabiam que isso traria benefícios para o

neto.

O  início  do  ensino  superior  foi  um choque  para  Leandro,  que  achou  tudo  muito

diferente do que já havia vivenciado até aquele momento. No início, reparou que os colegas

de  curso  eram  pessoas  “super  preparadas,  inteligentes,  que  assimilavam  muito  rápido”.

Segundo ele, os colegas estudavam e falavam de uma forma diferente, se expressando muito

bem.  A princípio,  sentia  que  não conseguiria  acompanhar  da  mesma forma,  mas,  com o

avançar do curso, ele se adaptou, ao conhecer várias histórias parecidas com a dele, o que

favoreceu seu desempenho. 

Durante o estudo com os amigos, Leandro passou a compartilhar estratégias, o que o

levou  a  acompanhar  melhor  o  curso.  Mesmo  conseguindo  se  integrar  facilmente  aos

acadêmicos do curso, seu percurso não foi tão fácil assim. De acordo com seu relato, os dois

primeiros anos do curso foram os mais difíceis.  Além do alojamento,  ele também tinha o

auxílio alimentação, mas esse recurso estava condicionado ao cumprimento de uma jornada

laboral de 10 h semanais em algum local da universidade. Desse modo, ele prestou serviço

para o Laboratório de Anatomia Vegetal, na limpeza de vidrarias e na preparação de soluções.

Não era um trabalho pesado fisicamente, mas tomava um tempo valioso dos estudos. Além

desse  trabalho  e  das  diversas  disciplinas  que  fazia,  Leandro  fazia  realizava  diversas

atividades, levando-o a se atrapalhar com a administração do tempo, o que prejudicou um
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pouco seu rendimento.

Em 2012, o trabalho em troca de acesso ao refeitório da universidade deixou de ser

obrigatório, e todos os beneficiários do alojamento ou do auxílio moradia tinham direito a se

alimentar nos restaurantes. Aproveitando tal liberação, Leandro começou a participar do PET

(Programa de Educação Tutorial), programa que fornecia uma bolsa ao participante, o que foi

de grande ajuda, já que, nessa época, ele não recebia mais a pensão pela morte de seu pai.

Além do PET, ele também participou do programa de extensão Trilheiros do Sauá, no qual

fazia visitas monitoradas e guiadas, na Mata da UFV, com estudantes das escolas regionais, e

do Coral Voix-la, coral do Departamento de Letras, até a saída para o intercâmbio.

Em meados de 2013, Leandro foi para a Alemanha, ficando lá até o final de 2014,

através do CsF. Segundo ele, antes de participar do programa, ele tinha o planejamento de

algumas  coisas  de  seu  futuro  com  um  “teto”,  ou  seja,  com  uma  limitação  perante  as

possibilidades  que  ele  tinha.  Antes,  suas  perspectivas  eram  terminar  a  graduação,  fazer

mestrado,  doutorado  e  trabalhar  no  Brasil.  Após  o  CsF,  seus  limites  foram  ampliados,

vislumbrando possibilidades fora do Brasil. 

Ainda, durante a mobilidade, ele mudou seu foco de pesquisa (antes era Botânica e

passou a ser Ecotoxicologia, área muito promissora na Europa). Assim, quando retornou à

UFV,  já  planejou  tudo  para  voltar  à  Europa  quando  terminasse  o  curso.  Na  Alemanha,

Leandro aprendeu alemão mas não aprendeu inglês, idioma necessário para conseguir realizar

o mestrado no exterior. Então, quando retornou da mobilidade, começou a fazer inglês por

meio  do  curso  “Idioma  sem  Fronteiras”,  além  de  aulas  particulares  para  conseguir  a

certificação do IELTS (International English Language Testing Systems). 

Após conclusão do curso de Ciências Biológicas, em 2016, com a ajuda financeira da

tia, Leandro se mudou para a Alemanha, realizou e passou no exame IELTS e começou o

mestrado em Ecotoxicologia na Universidade de Kloblenz-Landau.  Ao final  do mestrado,

trabalhou durante um tempo na área em uma empresa da Alemanha, mas optou por prosseguir

na carreira acadêmica, mudando para a Suécia, onde realiza o doutorado atualmente. 

Leandro  pretende  terminar  o  doutorado  e  ser  um  bom  profissional  na  área  que

escolheu. Ele não tem planos de retornar ao Brasil, visto que a área de seu estudo é muito

forte no continente Europeu, embora não esteja descartado o retorno ao país, para contribuir

de alguma forma com o progresso brasileiro.

4.1.3 Milena
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Milena é membro de uma família composta por quatro pessoas, originária de Volta

Redonda, interior do Rio de Janeiro. Para propiciar uma vida melhor para a família, os pais

resolveram se mudar para Ubaporanga, cidade natal do pai, próxima à cidade de Caratinga e a

aproximadamente  200 km de  Viçosa.  De origem humilde,  o  pai  e  a  mãe de  Milena  não

concluíram o ensino fundamental. Na entrevista, Milena contou que o pai teve que sair da

escola cedo para ajudar o avô na roça em Ubaporanga. Por volta dos 17 anos, aproveitando

que um tio morava em Volta Redonda, ele se mudou para lá, passando a exercer a função de

barbeiro e cabeleireiro em um salão da cidade. Foi nessa época que ele conheceu a mãe de

Milena e começou a se relacionar. A mãe, nascida e criada em Volta Redonda, não possuía

uma trajetória escolar regular. Possuía uma série de repetências, até que abandonou a escola,

ainda na 5ª série do ensino fundamental, quando ficou grávida de Milena, aos 16 anos. A mãe

nunca trabalhou em um emprego formal. 

Enquanto  moravam  em  Volta  Redonda,  Milena  se  recordou  da  mãe  saindo  para

trabalhar como feirante, porém durante pouco tempo. Já em Ubaporanga, quando as filhas já

eram maiores, a mãe começou a trabalhar como cuidadora da avó paterna. Era remunerada

pelo trabalho, mas não possuía carteira assinada. 

Milena possui uma irmã dois anos mais nova que, além de realizar um curso técnico

em enfermagem, área em que trabalha atualmente, se graduou em Nutrição.

Sobre  os  avós,  Milena  relata  que  os  dois  paternos  eram  semianalfabetos,  e  não

chegaram a frequentar escola. Já os avós maternos não eram escolarizados até os 60 anos de

idade,  até  que  frequentaram  um  projeto  que  oferecia  educação  para  jovens  e  adultos  e

concluíram o ensino fundamental. A baixa escolaridade dos avós refletiu na ocupação laboral

deles - ambas as avós não exerciam atividade remunerada e se dedicavam aos afazeres de

casa. O avô paterno era agricultor e o materno era jardineiro em uma empresa siderúrgica.

A vida de Milena até sua adolescência foi marcada por diversas mudanças de casa. A

primeira aconteceu aos seus seis anos de idade, quando ela e sua família se mudaram para a

cidade natal do pai, para que ele abrisse o próprio salão de cabeleireiro. Ela relatou que essa

mudança a marcou bastante, visto que antes ela morava em uma casa de frente para a casa dos

avós maternos e, depois da mudança, passou a conviver com a família paterna, que quase não

conhecia, e em uma cidade estranha.  Contudo, apesar de sentir o peso da mudança, ela não

sentiu  um impacto  tão  negativo  quanto  a  sua  mãe,  já  que  estavam longe  dos  familiares

maternos e não conheciam ninguém na nova cidade.

Além da mudança de cidade, a família também fez mudanças de moradia, por diversas

vezes. Ela não sabe explicar o porquê de tantas mudanças, mas conta que, até por volta de

98



seus 15 anos,  quando seus pais conseguiram construir  uma casa própria  para morarem, a

família chegou a se mudar mais de cinco vezes. Segundo Milena, eles nunca passaram mais

de dois anos em uma mesma moradia. As casas pelas quais a família passou sempre seguiam

mais ou menos o mesmo padrão: um ou dois quartos, sala, cozinha e banheiro. E quando as

casas  possuíam apenas  um quarto,  as  irmãs  ficavam juntas  no  quarto,  enquanto  os  pais

dormiam na sala.

Enquanto moraram em Volta Redonda, os pais contaram com a ajuda da avó materna

para olhar  as crianças,  quando era necessário.  Quando mudaram de cidade,  essa ajuda se

perdeu e a mãe, na maior parte do tempo, passou a ser a maior responsável por cuidar das

filhas. Como a mãe não possuía uma ocupação formal, ela também era responsável pelos

afazeres da casa,  mas não hesitava em pedir  ajuda às filhas para a realização das tarefas

domésticas. No entanto, não havia nada definido a ser executado pelas filhas, e a participação

delas no trabalho doméstico acontecia de acordo com a demanda do dia a dia. 

Geralmente, Milena e a irmã iam para a escola, depois faziam as tarefas escolares e

estavam liberadas para brincar, mas nem sempre ocorria tudo nessa ordem. Os pais, apesar de

não serem rígidos em relação ao cumprimento de tarefas e horários, sempre incentivaram que

as filhas estudassem para que tivessem uma profissão, com melhores oportunidades. Assim, o

horário de estudos era sempre prioridade sobre qualquer outra tarefa a ser feita.  Além de

fazerem questão que as filhas estudassem para obter uma vida melhor, os pais também se

preocupavam em passar outros valores para as filhas, como sempre respeitar o próximo e

sempre “correr atrás” de suas conquistas.

A trajetória escolar de Milena teve início ainda em Volta Redonda, quando começou a

frequentar o pré-escolar. Logo que chegou em Ubaporanga, seus pais a matricularam em uma

escola municipal da cidade, onde cursou a primeira série. Logo depois, houve uma mudança

de escola, para uma da rede estadual, onde ficou do segundo ano fundamental até concluir o

ensino  médio.  Ela  não se  recorda  exatamente  do tempo em que fez  o  pré-primário,  mas

lembra bem da primeira série do ensino fundamental. Muito sociável, a entrevistada contou

que já chegou na escola fazendo amigos e também estudava com alguns primos, fato que

ajudou na socialização. No ano seguinte, ela mudou de escola, fato que foi bem sentido pela

entrevistada, visto que já estava ambientada na primeira escola e teve que recomeçar uma

nova adaptação.

Além  da  afinidade  pelos  estudos,  Milena  confessou  o  gosto  pela  leitura.  Ela  era

frequentadora assídua da biblioteca da escola e da biblioteca municipal, onde sempre buscava

livros para ler e fazer pesquisas. A assiduidade era tanta que uma das pessoas que se tornou
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referência no âmbito dos estudos era uma bibliotecária da escola, que a ajudava quando era

necessário.  Sempre  foi  uma  boa  aluna  com  boas  notas  e  nunca  teve  dificuldades  com

disciplinas durante o ensino básico, havendo poucas situações que exigiram maior esforço de

sua parte, como foi o caso da matemática durante o ensino fundamental e da física no ensino

médio.

Milena afirmou ter tido um comportamento exemplar dentro da escola.  Sempre foi

“mais quietinha”, “gostava de sentar na frente na sala”, “nunca gostava de sentar no fundo,

conversar, nada disso”.  Em razão dessa postura positiva, a mãe não sentia necessidade de ir

sempre  à  escola,  indo  apenas  quando  convidada  para  reuniões  trimestrais  entre  pais  e

professores, ocasião em que só ouvia elogios sobre a filha. 

A mãe também era a responsável  por auxiliar  as filhas em casa,  quanto às tarefas

escolares.  Pelo fato de a mãe ter parado de estudar  na 5ª  série do ensino fundamental,  à

medida que as meninas avançavam nas séries da educação básica, ela já não conseguia ajudar

nas dúvidas referentes às disciplinas. Desse modo, Milena passou a procurar os professores

para sanar suas questões, além de recorrer aos livros e às bibliotecárias nas bibliotecas que

frequentava.

Devido  às  limitadas  condições  financeiras  da  família,  Milena  não fazia  atividades

extraescolares, como aula de idiomas, por exemplo. Somente no terceiro ano do ensino médio,

ela passou a fazer outra atividade além de frequentar a escola básica. Por influência de uma

amiga da escola, Milena se inscreveu no Programa de Educação Profissional de Minas Gerais

(PEP-MG) e começou a fazer um curso técnico em farmácia (curso que não concluiu por ter

passado na universidade) concomitante ao terceiro ano. Esse foi o ano mais difícil de seu

percurso escolar, pois ia para a escola pela manhã e frequentava o curso durante a noite em

outra cidade. Conforme seu relato, apesar destas dificuldades, Milena ainda encontrava tempo

para estudar para o vestibular, que já pensava em presta-lo no final daquele mesmo ano.

Desde o início do ensino médio, Milena já pensava em continuar os estudos e fazer o

ensino  superior,  mas ainda  parecia  ser  algo  um pouco distante,  principalmente  devido às

condições  socioeconômicas  familiares.  Ela  sabia  que,  se  realmente  quisesse  fazer  uma

graduação, precisaria ingressar em uma universidade pública. E com o incentivo da escola, ela

conseguiu obter informações e encontrar opções para realizar seus objetivos. 

Ainda em dúvida sobre qual curso realizaria, ela aproveitou a excursão que a escola

promoveu para conhecer  a  UFV, a  fim de explorar  suas possibilidades.  Entre  as diversas

palestras oferecidas pela universidade, durante a “Mostra de Profissões”, Milena se interessou

pelo curso de Enfermagem, despertando afeto pela área da saúde. No entanto, não foi nesse
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momento que ela decidiu seu futuro acadêmico. Influenciada pelo curso técnico que fazia,

Milena ainda pensava na possibilidade de fazer Farmácia. 

Para  realizar  a  prova  de  vestibular  naquele  ano,  ela  recorreu,  mais  uma  vez,  à

biblioteca da cidade, pois lá havia diversas apostilas preparatórias para o vestibular da UFV.

Estudando sozinha por meio da leitura dessas apostilas, Milena tentou uma vaga na UFV, para

o curso de Enfermagem, que ainda adotava o vestibular próprio como método de seleção.

Além desse processo seletivo, utilizando a nota do Enem, Milena tentou uma vaga para uma

universidade  pública do Rio de  Janeiro e  outra  vaga em Farmácia,  influenciada por  uma

amiga da igreja, pelo PROUNI, em uma faculdade particular da cidade vizinha de Caratinga.

Os anos de dedicação aos estudos renderam frutos, resultando na conquista de duas vagas no

ensino superior, uma para a UFV e outra para a faculdade particular pelo PROUNI, conquista

que foi muito comemorada, tanto por ela quanto por todos os familiares, já que ela era apenas

a segunda pessoa, entre todos os seus parentes, que conquistou ingresso em uma universidade.

Pelo fato de a UFV ser uma universidade pública e de algo que, segundo ela, “falou

mais alto” em relação ao curso de Enfermagem, Milena optou por fazer a graduação em

Viçosa e, em 2010, partiu para mais uma mudança, desta vez, bem diferente daquelas que já

havia vivido antes. Com a ajuda do pai, ela fez sua matrícula na universidade, além de deixar

a documentação necessária para conseguir uma vaga no alojamento. Por meio de um evento

de acolhimento dos calouros, realizado pela Igreja Presbiteriana de Viçosa, Milena conheceu

uma menina  que  prontamente  ofereceu  um quarto  em sua  casa,  até  quando  tivesse  uma

resposta sobre o alojamento. Após duas semanas, saía a resposta positiva sobre a vaga e ela se

mudou definitivamente  para  o alojamento  da UFV.  Milena contou que,  mesmo diante  de

muitos desafios – morar em outra cidade longe dos pais, novas adaptações que teria que fazer

na sua vida, e a difícil situação financeira dos pais naquele momento, pois o pai havia passado

por  uma  cirurgia  e  recebia  um  auxílio  do  INSS  de  apenas  um  salário  mínimo,  o  que

dificultaria o envio de uma ajuda financeira a filha e que mesmo assim ela estava “super

animada” com a nova oportunidade.

Mesmo tendo hábito e rotina de estudos, Milena relatou que os dois primeiros anos do

curso foram os mais difíceis, pois exigiram dela intensa dedicação. Inicialmente, sua rotina

universitária se resumia a tomar café no restaurante universitário pela manhã, ir para as aulas,

almoçar, mais aulas pela tarde e sobrava somente a noite para estudar. Em época de provas,

ainda passava a noite inteira estudando na biblioteca central da universidade. Nesse momento,

ela percebeu que teve um bom ensino básico, mas não bom o suficiente para acompanhar com

clareza todas as disciplinas do curso. De acordo com sua narrativa, durante a primeira aula de
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bioquímica,  ela  não  entendeu  quase  nada  que  o  professor  havia  exposto,  levando-a  a  se

esforçar ainda mais para conseguir acompanhar as aulas. Mas isso não aconteceu em todas as

disciplinas. Em biologia, por exemplo, o conhecimento adquirido na escola foi mais que o

suficiente para acompanhar o conteúdo.

Durante a graduação, Milena também participou de outras atividades acadêmicas. No

final do primeiro ano do curso, ela conseguiu uma bolsa para participar de um projeto de

extensão sobre violência contra a mulher, no Núcleo de Estudos de Gênero da UFV, vinculado

ao PET-Saúde, no qual ficou por dois anos. Após este período, trabalhou como monitora de

diversas disciplinas vinculadas ao Departamento de Biologia Geral, entre os anos de 2013 e

2016. Ainda, quando sobrava tempo, fazia aula de inglês no horário do almoço.

Quanto  à  questão  financeira,  Milena  afirmou não ter  passado grandes  dificuldades

durante a graduação. Apesar do problema de saúde do pai, que fez com que ele se afastasse de

suas atividades laborais  por um tempo, as bolsas adquiridas durante a graduação foram o

suficiente para que ela conseguisse arcar com as despesas extras, como comprar produtos

pessoais  para  uso  no  alojamento  e  materiais  para  o  acompanhamento  das  aulas.  Para

complementação da renda, nos últimos dois anos de curso, após o retorno do intercâmbio, ela

começou a trabalhar como garçonete em festas, de forma esporádica.

Em 2011, o CsF divulgou uma nova chamada, instigando a vontade de Milena em

adquirir uma nova experiência. Assim, ela se inscreveu e conseguiu uma bolsa de estudo para

a Universidad de León, na Espanha, onde estudou de setembro de 2012 a julho de 2013. A

entrevistada relatou que a participação no referido programa trouxe novas experiências, tanto

profissionais quanto pessoais. Durante o intercâmbio, a participante teve a oportunidade de

estagiar em um hospital de ponta na cidade em que estava, onde teve contato com tecnologias

diferentes das vivenciadas até aquele momento, fato que ampliou suas perspectivas sobre a

vida profissional. Ademais, o contato constante com culturas variadas ainda proporcionou à

estudante  uma  ampliação  de  seus  horizontes,  levando-a  a  buscar  novos  desafios,  novas

oportunidades que talvez não vislumbrasse caso não tivesse participado do CsF.

A mobilidade  acadêmica  resultou  no  adiamento  de  dois  anos  para  conclusão  da

graduação. Após colar grau em Enfermagem no início de 2017, Milena realizou residência no

Hospital do Instituto Nacional do Câncer, no Rio de Janeiro, por dois anos. Quando terminou

a residência,  no  início  de  2019,  passou a  trabalhar  em um hospital  particular  na  mesma

cidade, onde trabalhou por nove meses. 

Atualmente, Milena é casada e ainda mora no Rio de Janeiro, mantendo sua dedicação

ao estudo para concursos em sua área de formação.
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4.1.4 Henrique

Henrique é nascido em uma cidade do interior de Minas Gerais chamada Porteirinha,

próxima à divisa do estado com a Bahia e distante de Viçosa a aproximadamente 800 km. Eles

relatou ter passado parte da infância alternando moradia entre a casa dos pais e a casa na Zona

Rural dos avós maternos.

Na casa da Zona Rural, viviam os avós maternos (sabiam ler e escrever mas apenas a

avó pode ter frequentado a educação formal) e três tios, sendo que a tia mais velha tinha

apenas o primário concluído e os outros tios possuíam ensino médio. Os pais de Henrique

frequentaram a escola até a quarta série primária e exerciam trabalhos braçais. 

Segundo o entrevistado, o pai trabalhava com agricultura em um terreno próprio na

Zona Rural.  E,  além de mexer  com lavoura,  também tinha muita  habilidade com plantas

ornamentais. Aproveitando-se dessa habilidade, quando Henrique ainda era bebê (ou quando a

mãe estava grávida dele, não sabe precisar exatamente), a família se mudou para a cidade,

para que o pai pudesse trabalhar com jardinagem (ramo que estava em alta naquela época),

mas sem abandonar o que fazia na roça. A mãe, oficialmente, era dona de casa, mas não ficava

restrita somente aos trabalhos do lar. Ela também lavava roupa para fora e ajudava em uma

“mini fábrica” de farinha e polvilho da família dela.

Os pais de Henrique tiveram quatro filhos, sendo ele o terceiro deles. Os dois irmãos

mais velhos (sete e cinco anos mais velhos) concluíram o ensino médio e passaram em um

concurso público (um para um município próxima a Porteirinha e o outro para um cargo na

própria cidade).  A irmã, que é dois anos mais nova,  se graduou em Nutrição e hoje atua

profissionalmente na área.

Em 1992, a família se mudou para uma casa na área urbana da cidade, havendo dois

quartos, sala, cozinha, área e banheiro. Inicialmente, os quatro irmãos dividiam um quarto até

que, em 2007, a casa ganhou um novo quarto e, associado ao fato de um dos irmãos não

morar  mais  com a  família,  ocorreu  uma melhor  divisão  dos  filhos  pelos  quartos.  A casa

também possuía um quintal muito grande e era nesse espaço que o pai cuidava das plantas

ornamentais. Como o trabalho principal do pai era a jardinagem, ele passava muito tempo em

casa, alternando o cuidado dos filhos com a esposa que, sempre que necessário, ia para a roça

ajudar na fábrica da família dela. Como os pais estavam em casa em boa parte do tempo, não

existia um que exercia mais autoridade que o outro. Inclusive, Henrique contou que os pais

eram  muito  tranquilos  em  relação  aos  filhos,  já  que  eles  também  não  eram  de  causar

problemas. Assim, os filhos poderiam gerir suas próprias atividades, desde que cumprissem o
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que era estabelecido, por exemplo: se tinha alguma tarefa escolar, tinha que fazer, não importa

a hora. 

Em relação às tarefas domésticas, a mãe era a maior responsável por elas e recebia

muita ajuda, principalmente do filho mais velho. Os demais filhos geralmente contribuíam

nos afazeres domésticos apenas quando eram delegados. 

Ciente  das  oportunidades  que  os  filhos  teriam,  os  pais  de  Henrique  sempre

incentivaram os filhos a estudarem. Ele afirmou que o pai sempre foi muito inteligente e

competente  no  cuidado  com  as  plantas,  inventando  umas  “engenharias”  para  ajudar  no

trabalho; ainda contou que se ele tivesse tido a oportunidade de estudar, seria um engenheiro.

Então, sempre falava aos filhos: “Ah, em relação a estudar, a gente não teve oportunidade.

Cês têm, então cês têm que aproveitar”. Os pais, principalmente a mãe, sempre foram muito

religiosos e buscaram passar isso para os filhos. De criança, Henrique não entendia muito bem

essa questão, mas entendeu seu fundamento quando, em 2007, o pai passou por um problema

de  saúde  que,  além  de  transtornos  físicos,  também  acarretaram  seríssimos  problemas

psicológicos a ele, levando a família se agarrar à religião para superar aquele momento difícil.

Em relação à escola, a trajetória de Henrique começou aos seis anos, na escola rural

em que seus irmãos mais velhos haviam estudado. Naquela época, os pais, que já moravam na

cidade, buscaram uma escola urbana, porém, devido à idade, a escola não aceitou a matrícula.

Então, por conhecer os servidores da escola rural,  os pais conseguiram matricula-lo nesta.

Mesmo não sendo tão longe da residência atual da família, Henrique passou a morar com os

avós maternos e seus tios, na roça, durante a semana. Durante o curso do ensino fundamental

I,  o entrevistado ia para a escola na segunda-feira com uma professora da escola que era

vizinha da família na cidade, ficava a semana na casa dos avós e retornava para casa no final

de semana. No início, houve certa resistência de Henrique em seguir essa rotina, já que ele

ficaria longe de seus amigos da cidade enquanto estivesse na roça. Mas, segundo o estudante,

não foi uma experiência tão ruim. Como seus pais iam frequentemente para a roça, estavam

sempre  presentes  para  dar  suporte  ao  filho  e,  em dias  piores,  contavam com a  ajuda  da

professora vizinha, que o levava de volta para a cidade.

Sobre o estilo educativo e o exercício da autoridade familiar, enquanto seus pais eram

menos rigorosos, seus avós eram um pouco mais rígidos, e as regras eram mais bem definidas.

Lá, depois que Henrique chegava da escola, ele almoçava e fazia os deveres de casa, pois era

o horário que a tia tinha tempo disponível para ajudar em caso de dúvidas.  Segundo ele,

também não podia tomar banho tarde, para não correr o risco de esquecer. O comportamento

também era regrado, acarretando em alguns “puxões de orelha”, caso não fossem obedecidas
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as normas dos avós. Além disso, as questões religiosas sempre foram levadas muito a sério

por lá.

Apesar da resistência inicial sobre a nova rotina, Henrique não apresentou problemas

na escola. Ele relata que gostava de ir à escola e de estudar, conseguindo se desenvolver bem

nos estudos. 

A mesma rotina foi mantida até os nove anos de Henrique, quando ele voltou para a

cidade para sua formação escolar. Nessa mudança, Henrique passou de uma turma de oito

estudantes  na  escola  rural  para  uma  com  aproximadamente  40  em  uma  escola  estadual,

acarretando um pequeno choque ao se deparar com essa quantidade de alunos. Mas, como era

bem conversado e nada tímido, ele se adaptou bem.

Vale lembrar que o entrevistado assumiu ter sido sempre um bom aluno, apesar de ser

“conversador”, sendo inclusive um dos melhores da turma (se não, o melhor). 

Durante a segunda parte do ensino fundamental, ele percebeu que tinha mais aptidão

com números e também gostava muito de ler, tendo mais facilidade com as disciplinas de

matemática,  física  e  português  e  menos  facilidade  com biologia  e  química.  Por  ter  essa

facilidade  com  números,  na  sexta  série,  ele  começou  a  partir  da  OBMEP a  conquistar

prêmios, ganhando até uma bolsa de Iniciação Científica Júnior. E já que a OBMEP estava

rendendo frutos, passou a se dedicar ainda mais à área das exatas, e começou a trabalhar a

ideia de que se fosse para fazer ensino superior, seria em algum curso dessa área, pensamento

muito incentivado pela escola e contestado pelos pais, visto que estes prefeririam que o filho

terminasse a escola e fizesse um concurso público, assim como os irmãos fizeram.

Em 2007, Henrique se mudou de escola mais uma vez para cursar o ensino médio.

Nessa ocasião,  ele continuou participando da OBMEP, mantendo as mesmas facilidades e

dificuldades  que  tinha  no  ensino  fundamental.  Entretanto,  houve  maior  incentivo  e

direcionamento da escola para o vestibular. Ele relatou que, do segundo para o terceiro ano, o

estudante podia enfatizar os estudos em ciências da natureza (que incluía as exatas) ou em

ciências humanas. Para isso, eram separadas turmas distintas, sendo que dentro dessas turmas

ainda tinha uma divisão entre os melhores alunos. Desse modo, Henrique estudou em uma

turma com alunos mais interessados, que estudavam mais, e que, portanto, recebiam mais

incentivo para prosseguirem com o estudo.

Mesmo tendo aptidão para as ciências exatas, Henrique contou que a escolha por uma

carreira teve influência do contexto político da época. Naquele momento, por volta de 2009,

estava em alta o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e o Pré-Sal. Como esses

assuntos  estavam em alta,  ouvia-se bastante  na escola  que quem escolhesse a  engenharia
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“estaria  feito”,  ou  seja,  obteria  sucesso  profissional  mais  rapidamente.  Também se  falava

muito  dos  Jogos  Olímpicos  e  da  Copa  do  Mundo  que  ocorreriam  no  país,  colocando  a

Engenharia Civil em lugar de destaque. Inclusive, o pai de Henrique incentivava muito que

ele fizesse tal curso na Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes), faculdade que

ficava em uma cidade próxima à Porteirinha e, então, o filho não iria para muito longe (pois

tinha certa aversão à saída dele da cidade, por ser muito novo ainda, e a cidade natal não tinha

faculdade).  Baseado  nesse  desejo  do  pai,  o  entrevistado  fez  o  vestibular  seriado  da

Unimontes,  estando decidido a  fazer  alguma engenharia.  Como estratégia  de estudos,  ele

começou  a  frequentar  um cursinho  que  a  própria  escola  oferecia,  mas,  segundo ele,  não

aproveitava a oportunidade do jeito que deveria, pois utilizava parte do tempo para fazer os

deveres de casa e conversar com os amigos. Nessa época, ele dava aulas particulares e, entre

uma aula e outra, utilizava a Biblioteca Municipal para estudar, ora sozinho, ora acompanhado

de amigos, estratégia que rendia muito mais que a frequência regular no cursinho.

Na  época  de  inscrição  dos  vestibulares,  ele  havia  definido  que  faria  engenharia,

apresentando interesse pela mecânica, mas ainda não sabia qual curso especificamente iria

escolher. Por fim, se inscreveu para Engenharia Civil na UFOP (já que era o curso preferido

do pai) e para Engenharia Mecânica na UFV e UFSJ. E ainda fez a última etapa do vestibular

seriado da Unimontes, mas como não era sua intenção ir para lá, nem se lembrou do curso

candidatado.  Henrique passou na primeira  chamada na UFOP e UFSJ e  ficou na lista  de

espera na UFV. A notícia  das aprovações  foi muito bem recebida pela  família,  apesar  da

euforia ter se misturado com a preocupação pelo filho, tão novo, viver longe de casa. Mesmo

com toda insegurança, os pais apoiaram a decisão dele estudar fora.

Aproveitando que um amigo também havia sido aprovado na UFSJ, Henrique partiu

para São João del-Rei, mas com o seguinte pensamento: “Se Viçosa me chamar, eu vou pra

lá”. Então, acompanhado de seus pais, ele se mudou para a nova cidade, instalando-se nesta

por pouco tempo, pois, ainda na primeira semana de aula, foi convocado para matrícula na

UFV. Sem pensar duas vezes, e contrariando a vontade dos pais que queriam que ele ficasse

em São João por já estar tudo resolvido, Henrique partiu para Viçosa, dessa vez sozinho, e

sem nenhum conhecido na cidade. Era a primeira vez que ele saía de casa. No início, ele se

sentiu um pouco estranho e deslocado, mas, com sua postura tranquila, a adaptação foi rápida.

Primeiramente,  procurou por um grupo de jovens da igreja,  em busca de pessoas com os

mesmos ideais; assim, aos poucos, conseguiu se enturmar com os colegas de turma.

Henrique tinha facilidade em aprender, principalmente o conteúdo das matérias com as

quais tinha mais afinidade durante o ensino básico, mas encontrou dificuldades no ensino
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superior. Embora tenha sido um aluno de excelência nas escolas por onde passou, ele chegou

à universidade “bem cru”, precisando “ralar um cadinho” para conseguir acompanhar o curso.

De início,  tentou  seguir  um esquema de  estudos  semelhante  ao  que  mantinha  no  ensino

médio;  contudo,  quando  chegaram  as  primeiras  provas,  concluiu  que  “o  sarrafo  é  um

pouquinho mais alto” e a rotina que tinha anteriormente não seria suficiente para ter sucesso

nas  disciplinas.  Então,  para  dar  conta  das  disciplinas,  sobretudo  das  físicas,  começou  a

frequentar monitorias e tutorias, além de estudar muito sozinho. 

Segundo Henrique, sua dedicação só não foi maior por causa da situação financeira em

que se encontrava. Mesmo tendo conseguido auxílio moradia e alimentação da universidade,

ele tinha consciência de que os pais não teriam muita condição de ajudá-lo financeiramente e,

para não os preocupar com essa questão, logo no segundo período do curso, começou a fazer

uma iniciação científica no Departamento de Matemática, cujo único requisito necessário era

ser medalhista da OBMEP. A bolsa era voltada para estudantes do curso de Matemática, mas

também aceitava alunos de outros cursos, pois os gestores da iniciação tinham a esperança de

que os bolsistas de outros cursos pudessem mudar para a Matemática e seguir carreira na área.

Henrique confessou que fazia  parte da iniciação científica só pela  bolsa,  pois esta,

associada aos outros auxílios que recebia, era suficiente para ele se manter sozinho em Viçosa.

A participação na iniciação científica exigia alta dedicação, visto que era necessário escrever

artigos  e  projetos,  participar  de  simpósios  e  ainda  conciliar  tudo  isso  com  o  curso  de

Engenharia Mecânica. Com as dificuldades que estava tendo, e que estavam refletindo em

suas  notas,  o  entrevistado,  após  três  períodos  de  participação,  decidiu  deixar  a  iniciação

científica para se dedicar mais ao curso. 

Depois  de  sair  da  iniciação  científica,  ele  começou  a  participar  de  um  grupo  de

pesquisa do Departamento de Engenharia Mecânica chamado Nemos (Núcleo de Engenharia

de  Modelagem  e  Simulação),  onde  fez  estágio  até  o  final  do  curso.  Consequentemente,

Henrique deixou de receber a bolsa, mas, por meio de suas reservas, conseguiu se sustentar

sozinho por cerca de seis meses. Depois disso, voltou a precisar da ajuda financeira dos pais,

mas evitava pedir ao máximo para não os preocupar. 

No âmbito financeiro, 2013 foi o ano mais difícil da vida de Henrique em Viçosa. Mas,

em 2014, ele participou do Programa CsF e com o auxílio que recebia do programa deixou de

precisar da ajuda dos pais.

Após seu retorno do intercâmbio, com o intuito de não preocupar os pais, ele começou

a trabalhar de freelancer para uma Start up, que contratava pessoas para resolver problemas

de livros didáticos da área das Engenharias. Com essa função, conseguiu se sustentar até o fim
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do curso.

Henrique  contou,  também,  que  a  dificuldade  com  as  disciplinas  do  curso,

principalmente as de física, não se resolveu imediatamente após deixar a iniciação, mesmo

tendo  aumentado  o  volume  de  estudos.  Nos  três  primeiros  anos  de  curso,  chegou  a  se

perguntar se ele realmente havia adaptado à rotina de ensino superior. Embora gostasse do

curso  e  dos  projetos  que  realizava  no  Nemos,  as  disciplinas  básicas  estavam sendo  um

problema, pois sofria reprovações e atrasos, deixando-o bem desanimado e questionando sua

inteligência.  Assim,  resolveu  “chutar  o  balde”,  ao  se  esforçar  o  suficiente  apenas  para

conseguir aprovação nas disciplinas do ciclo básico, para avançar nas disciplinas específicas

do curso e se reanimar com a Engenharia. Em meio a esse processo, em 2013, saiu uma nova

chamada do Programa CsF, que o fez almejar a grande oportunidade.

O entrevistado foi selecionado para participar do CsF na Alemanha, onde ficou do

início de 2014 a agosto de 2015. Esse intercâmbio serviu para expandir sua visão sobre o

curso,  além  de  fazê-lo  descobrir  sua  área  de  predileção  e  o  porquê  do  insucesso  nas

disciplinas de física. Durante esse período de estudos no exterior, Henrique se identificou com

a área de Ciências  Térmicas  e  descobriu que as  físicas  eram voltadas  para  a  Engenharia

Elétrica,  área  de  menor  afinidade,  e  por  isso  não  ia  bem  nelas.  Portanto,  o  CsF  foi

fundamental para que Henrique se encontrasse e resgatasse o ânimo sobre o curso. 

Em 2017, ele terminou a faculdade e chegou à conclusão que se fosse trabalhar como

engenharia seria com a área de Ciências Térmicas. Na época em que se formou, o mercado de

trabalho nessa área não estava tão bom e, em razão da falta de oportunidades, fez um processo

seletivo para a função de coordenador do IBGE, o que possibilitou sua volta para Porteirinha.

Enquanto isso, aproveitaria para pensar o que faria do futuro. 

Em 2018, um amigo de escola,  diante do crescimento econômico ocorrido naquela

região, resolveu abriu um cursinho pré-vestibular na cidade e o convidou para ser sócio e dar

aula.  Como o contrato com o IBGE estava no fim, Henrique resolveu aceitar  o desafio e

passou a dar aulas de física e de matemática no cursinho, além de lecionar em uma escola

particular da cidade. 

Atualmente, Henrique está casado com uma viçosense e reside em Viçosa, dando aulas

preparatórias para Enem e Coluni. Ele não descarta trabalhar em sua área de formação, e

segue em busca de cursos de especialização, para, quando surgir uma oportunidade, atuar na

área de maior afinidade.
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4.1.5 Marcos

O primeiro contato com Marcos ocorreu por meio do e-mail institucional da UFV,

visto  que  o  aluno  ainda  possui  estado  de  discente  da  instituição.  Logo  após  o  envio  da

mensagem,  foi  recebido  o  retorno  positivo  do  estudante  para  a  realização  da  entrevista

proposta,  sob um encontro virtual.  Desde o primeiro momento,  o entrevistado se mostrou

disposto  a  responder  todos  os  questionamentos  apresentados,  fornecendo  o  máximo  de

detalhes possíveis sobre o tema, fato que contribuiu significativamente para o enriquecimento

do estudo.  O nível  de  detalhamento  era  tão  grande  que  foi  necessário  realizar  um novo

encontro, marcado para poucos dias depois do primeiro, para finalizar o roteiro previamente

planejado.

Marcos relatou ser oriundo de uma família moradora da Zona Rural de Guaraciaba,

cidade situada a aproximadamente 50 km de Viçosa, apontando uma realidade familiar de

poucos recursos material e cultural. 

Seus avós,  tanto maternos  quanto paternos,  não eram escolarizados e  sabiam ler  e

escrever apenas o básico. O avó paterno frequentou a escola por curto período, cerca de seis

meses, quando teve que interromper os estudos. 

Já seus pais chegaram a frequentar a escola. O pai fez até a terceira série primária,

enquanto a mãe chegou até a quarta série, mas somente concluiu tal fase após o nascimento do

último filho, visto que o pai dela interrompeu esse processo para que fizesse companhia à

irmã  mais  velha  na  roça,  ajudando  com o  corte  da  cana.  Residentes  da  Zona  Rural  de

Guaraciaba, a 18 km do centro da cidade, os pais de Marcos trabalhavam como lavradores,

através de parcerias – eles cultivavam em terras alheias, atuando como meeiros (repartiam

seus rendimentos com o dono das terras).

Juntos, seus pais tiveram quatro filhos, sendo Marcos o caçula deles. A primeira irmã,

10 anos mais velha que Marcos,  concluiu o ensino médio em Guaraciaba.  Para tanto,  ela

precisou se mudar para a cidade, pois, devido à distância entre a casa dos pais e a escola que

possuía ensino médio na cidade na época, era mais seguro para ela ficar durante a semana na

cidade  e  voltar  para  casa  aos  finais  de  semana.  Enquanto  estudava,  ela  trabalhava  como

empregada doméstica em uma casa da zona urbana. Após concluir o ensino médio, por meio

de um curso supletivo,  a irmã se mudou para Lagoa Santa,  região metropolitana de Belo

Horizonte, onde reside até hoje. A segunda irmã, oito anos mais velha, seguiu os mesmos

passos  da  primeira  filha.  Também  trabalhou  como  empregada  doméstica  em  uma  casa,

enquanto fazia o ensino médio, também passando a semana na cidade. Diferente da irmã, esta
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trabalhou na casa da diretora da escola em que estudou, fato que a incentivou a estudar e a

prosseguir com os estudos. Em razão desse incentivo, ela chegou a conseguir uma vaga no

curso  de  Economia  Doméstica  na  UFV,  mas  por  causa  das  dificuldades  financeiras,

abandonou a graduação após ter cursado apenas o primeiro semestre do curso. Então, também

se mudou para Lagoa Santa, onde realizou e terminou recentemente a graduação à distância

em Contabilidade, em uma instituição privada. Já o irmão, um ano e cinco meses mais velho

e, de acordo os dados, peça chave na trajetória de Marcos, também tentou seguir o caminho

das irmãs mais velhas. Terminou o ensino fundamental na escola da Zona Rural e começou a

fazer o ensino médio na escola da zona urbana, porém não trabalhava concomitantemente. A

prefeitura fornecia um ônibus que levava os moradores da Zona Rural para a cidade e os

trazia de volta ao final do dia. Aproveitando esse transporte, o irmão seguia para a cidade para

estudar, retornando todos os dias. Essa rotina era extremamente cansativa, uma vez que o

ponto de ônibus mais próximo da casa da família ficava a cerca de 50 min. de caminhada, fato

que o fazia chegar em casa por volta da meia-noite. Além de o ônibus não passar em dia de

chuva, por causa das condições das estradas, ele corria o risco de ficar preso à cidade, caso o

transporte não voltasse. Essa rotina durou apenas um ano. Influenciado por três amigos do

ensino fundamental que estavam fazendo escola técnica na cidade de Rio Pomba, o irmão de

Marcos resolveu, ao final do primeiro ano do ensino médio, fazer o processo seletivo para a

mesma escola técnica e, como Marcos e o irmão tinham apenas um ano de diferença (ou seja,

enquanto um estava no primeiro ano do ensino médio, o outro estava no último do ensino

fundamental),  o irmão mais velho acabou por influenciá-lo. Assim, Marcos também fez o

processo seletivo, sendo os dois aprovados no IF Sudeste - campus de Rio Pomba. Depois, o

irmão fez graduação na UFV em Agronomia, e hoje trabalha em uma cooperativa no estado

do Espírito Santo.

Marcos relatou que os pais sempre trabalharam muito, chegando a ter três terrenos

para cuidar simultaneamente como meeiros, além colherem cana-de-açúcar na época de safra

para uma importante cachaçaria da região. Mesmo com tanto trabalho, o que era produzido

não gerava renda suficiente para proporcionar luxos para a família. Ainda, como forma de

ajudar  no sustento da família,  os filhos também auxiliavam os  pais  na lavoura.  As irmãs

trabalharam mais na roça que os irmãos, pois a diferença de idade existente entre eles e as

experiências  vividas  pelas  irmãs  induziu  os  pais,  mesmo  que  de  forma  inconsciente,  a

priorizar os estudos e não o trabalho para os filhos. Mesmo com vida bem simples, a família

possuía  casa  própria  de  três  quartos,  sala,  cozinha  e  banheiro,  situada  na  Zona  Rural.

Inicialmente, quando as irmãs ainda moravam com a família, Marcos dividia um quarto com
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seu irmão; depois, como as irmãs saíram cedo de casa para trabalhar, cada um podia ficar com

um quarto exclusivo.

Enquanto  os  pais  trabalhavam,  os  irmãos  ficavam sobre  os  cuidados  ora  da  mãe,

enquanto as filhas estavam na escola, ora das irmãs. Entre as irmãs, a que mais ficou por

conta de cuidar foi a mais velha, pois desenvolveu um problema de visão e foi impedida de

trabalhar na lavoura, devido aos perigos relacionados à condição laboral. O pai também, por

um tempo, ficou responsável por cuidar dos meninos, visto que teve um problema de coluna

que o impediu de realizar o trabalho pesado. 

Em  razão  do  excesso  de  trabalho  dos  pais,  as  atividades  domésticas  eram  bem

distribuídas  entre  os  irmãos.  Marcos  contou  que  sua  rotina  era  diferenciada  das  demais

famílias daquela comunidade: nas demais casas, era comum, em época de safra, os filhos

interromperem a escola para ajudar na colheita, fato que não acontecia na casa de Marcos,

pois a escola era sempre prioridade.

Ele contou que, durante o seu sexto ano do ensino fundamental, a escola encaminhou

uma carta aos pais, para que os filhos reservassem ao menos uma hora diária de estudos em

casa, evento que foi levado bem a sério pelos pais. Por isso, os irmãos trabalharam menos na

lavoura  que  as  irmãs,  o  que  pode  ter  favorecido  a  maior  longevidade  escolar  desses,

principalmente a de Marcos.

A trajetória escolar de Marcos iniciou na primeira série da escola rural da rede estadual

mais  “próxima”  à  casa  dele  (ele  levava  cerca  de  uma  hora  andando  para  chegar  até  à

instituição), onde permaneceu por todo o ensino fundamental. Mesmo sendo na Zona Rural,

ele  considera  ter  estudado em uma escola  muito  bem estruturada,  visto  que  a  instituição

possuía uma boa biblioteca e uma sala de informática com acesso à internet, o que o ajudou

muito  nos  estudos,  já  que  gostava  muito  de  ler  e  facilitava  a  pesquisa  para  os  trabalhos

escolares.

O  início  da  escolarização  de  Marcos  foi  um  tanto  quanto  peculiar.  Quando  ele

ingressou seus estudos, a escola estava em reforma e, por isso, a professora utilizava o espaço

do salão paroquial de uma igreja próxima para dar aulas simultaneamente para as turmas da

primeira e da segunda série. Então, Marcos ficava de um lado do salão e o seu irmão de outro,

facilitando sua adaptação à nova rotina, o que também contribuiu para que ele ganhasse o

prêmio de melhor aluno da turma naquele ano. 

De acordo com o relato de Marcos, ele teve uma passagem muito tranquila pelo ensino

fundamental, sendo um aluno com bom comportamento, excelente desempenho (apenas uma

pequena dificuldade em matemática, mas nada que atrapalhasse) e sempre bem relacionado
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com os colegas e os professores da escola. Quando precisava de ajuda em alguma tarefa, ele

recorria ao irmão. 

Por ter sido sempre um bom aluno, os pais somente compareciam à escola nas reuniões

bimestrais de entrega de boletim, ocasiões em que o estudante era muito elogiado. Já nessa

época, Marcos manifestava vontade de ser professor de história, por causa de sua admiração

pelo  professor  dessa  matéria,  interesse  que  era  incentivado  pela  instituição,  mas  de  uma

maneira diferente – baseado nos relatos da comunidade e da própria trajetória dos docentes da

escola, descobriu-se que estes incentivavam o término do ensino médio e o ingresso em uma

faculdade particular localizada na cidade de Ponte Nova, e não estimulavam a tentativa de

vaga em uma universidade pública.

Como mencionado anteriormente,  quando Marcos  cursava o último ano do ensino

fundamental, seu irmão cursava o primeiro ano do ensino médio, enfrentando dificuldades

para se deslocar até à escola, que ficava na cidade.  Então, a partir  da experiência de três

amigos que cursaram o ensino técnico em Rio Pomba, o irmão decidiu concorrer a uma vaga

no mesmo instituto, decisão apoiada pelos pais, já que percebiam as dificuldades enfrentadas

pelo  filho.  Na  oportunidade,  Marcos  também  resolveu  fazer  a  prova  de  seleção  para  o

instituto, logrando uma vaga junto ao irmão.

Segundo o entrevistado, a parte mais difícil de estudar no IF Sudeste foi o fato de ter

que  morar  longe  de  casa.  Muito  tímido  e  “sempre  muito  apegado  em  casa”,  “chorava

horrores”. Toda vez que ia para casa visitar os pais, pensava em não voltar para o instituto,

chegando a inventar desculpas, mas, no fim, sempre retornava à Rio Pomba. Ele relatou que

poderia  ter  sido  muito  pior  caso  não  tivesse  o  irmão  junto,  e  poderia,  inclusive,  ter

abandonado o curso. Apesar disso, com o passar do tempo e com a ajuda do irmão e dos

amigos de Guaraciaba que já moravam lá, Marcos foi se adaptando à nova rotina de morar

longe dos pais e as despedidas começaram a ser menos dolorosas.

Exceto  pelo  problema  de  adaptação,  os  três  anos  de  ensino  técnico  foram  bem

tranquilos.  Apesar  do  maior  volume  de  matérias,  já  que  fazia  o  ensino  técnico  em

Agropecuária  pela  manhã  e  o  médio  pela  tarde,  o  hábito  adquirido  durante  o  ensino

fundamental (de estudar pelo menos uma hora por dia) o ajudou a lidar com as disciplinas. 

Além de fazer o curso técnico em Agropecuária e o ensino regular, considerando o

advento da Tecnologia de Informação aplicada às Ciências Agrárias (que estava em alta na

época),  os  dois  resolveram  fazer  o  curso  técnico  em  Informática,  oferecido  no  período

noturno. Dessa forma, os irmãos tinham os três períodos do dia ocupados, sobrando apenas os

fins de noite e as madrugadas para estudarem e fazerem os trabalhos exigidos. Foi um período
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muito intenso para ambos, mas eles conseguiram avançar sem intercorrências. 

A princípio, a ideia inicial dos dois era concluir o ensino técnico e começar a trabalhar

na área (que também era a expectativa dos pais),  mas,  com o passar  do tempo no curso

técnico, perceberam a necessidade de realizar um curso superior, no intuito de completarem a

sua  formação.  Foi  quando,  em  2009,  a  escola  organizou  uma  excursão  com  estudantes

interessados em fazer curso superior, e os irmãos foram participar da Mostra de Profissões da

UFV.  Nessa  ocasião,  após  a  apresentação  do  coordenador  de  curso,  Marcos  definiu  sua

escolha pela Agronomia.

Para ele, estudar para o vestibular não foi uma tarefa muito fácil. No instituto, para

conseguir acesso ao refeitório durante os finais de semana, os estudantes deveriam trabalhar

em alguma atividade estabelecida pela escola, durante sábados e domingos de manhã. Após

conversar com os superiores, Marcos conseguiu ser liberado os sábados pela tarde, para se

dedicar aos estudos para o vestibular da UFV naquele ano. Mesmo realizando dois cursos

técnicos concomitantes ao ensino médio, e com pouco tempo para estudar para o processo

seletivo, tanto Marcos quanto o irmão passaram no vestibular para Agronomia. Mas, por uma

questão “divina”,  como relatado por ele,  os  dois não conseguiram estudar  juntos naquele

momento. Marcos e o irmão conseguiram passar no vestibular por meio de política afirmativa

adotada pela UFV. Naquela época, os estudantes de escola pública que optassem pela política

afirmativa teriam um bônus de 15% acrescido na nota do vestibular. Assim, os irmãos foram

convocados a apresentar a documentação exigida para conseguir o bônus, mas, por problema

nessa documentação, Marcos não conseguiu a pontuação extra, diferentemente do seu irmão,

que logrou êxito. Ele contou que, mesmo ressentido por não ter passado, o acontecimento foi

providencial, pois a resposta do pedido de alojamento da universidade demorou um pouco

para  sair,  e  como  os  pais  não  tinham  como  ajudar  financeiramente,  ambos  acabariam

abandonando o curso, assim como aconteceu com a irmã.

Mesmo não passando nesse processo seletivo, Marcos não desistiu de seu sonho. Por

sugestão da irmã mais velha, ele se mudou para Lagoa Santa, para tomar conta dos sobrinhos.

Com o dinheiro que recebia pelo trabalho, se matriculou em um cursinho pré-vestibular. O

trabalho durou pouco, já que, poucas semanas depois, Marcos conseguiu um emprego em uma

loja agropecuária. Durante aproximadamente cinco meses, o entrevistado estudava na parte da

manhã e trabalhava à tarde e à noite. Porém, o trabalho era muito pesado e os estudos foram

prejudicados.  Como  o  objetivo  dele  era  ingressar  em uma  universidade,  Marcos  decidiu

deixar  o  trabalho  na  loja  agropecuária  e  começou  a  trabalhar  como  empacotador  de

supermercado, serviço que era mais leve e permitia a ele voltar o foco nos estudos. Naquele
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ano, ele faz o ENEM e vestibular para Geografia na UFMG (influenciado por um professor do

IF  Sudeste)  e  para  Agronomia  na  UFV,  passando  nos  dois  e  optando  por  Viçosa,

acontecimento muito comemorado por todos da família.

Em 2011, aconteceu mais uma mudança na trajetória de Marcos. Embora acostumado

a morar longe da família, a despedida ainda era bem difícil. Mesmo com toda a dificuldade de

deixar a família, ele se mudou para Viçosa, com a finalidade de começar mais uma etapa da

escolarização. Ele estava acostumado com o volume de matérias, já que realizou dois cursos

técnicos concomitantes no instituto federal, mas se sentiu despreparado para o que o ensino

superior impunha. Segundo ele, o primeiro ano de faculdade foi muito pesado, recordando do

primeiro dia de aula, em que teve uma aula de Cálculo às oito horas da manhã - “o professor

escrevia um monte de coisa lá no quadro, já supondo que a gente  já sabia tudo aquilo. E eu

cheguei num ponto, assim, o professor escrevia lá e eu não sabia nada daquilo, sabe?!”. 

Além da difícil disciplina de Cálculo, no primeiro semestre, tinham as disciplinas de

Física no semestre seguinte, o que exigia ainda mais estudos. Orientado pelo irmão a ignorar o

pensamento coletivo de que é normal reprovar em Cálculo e em Física na primeira vez, visto

que ele já havia passado por aquela situação, Marcos passava horas de estudo na biblioteca e

também frequentava monitoria e tutoria das disciplinas, conseguindo, portanto, êxito em todas

as temidas disciplinas, logo na primeira tentativa.

Como Marcos assistia às aulas e estudava, não sobrava muito tempo para atividades

extras durante a graduação, a não ser um curso de inglês que fez por pouco tempo e um

estágio sobre um projeto de um professor do departamento (mais uma vez. por interferência

do irmão). Esse estágio ocorreu logo na primeira semana de aula, para ter acesso ao refeitório

universitário (chamada bolsa de Iniciação Tecnológica Industrial – ITI, que posteriormente foi

convertida em auxílio financeiro). 

Além  da  dificuldade  inicial  com  as  disciplinas,  Marcos  passou  por  algumas

atribulações. Primeiramente, teve privações financeiras. No tempo em que trabalhou antes de

ingressar  na  universidade,  ele  conseguiu  juntar  determinada  quantia  que  o  sustentou  até

conseguir  o  auxílio  financeiro  proveniente  do  estágio,  que  era  o  suficiente  para  as

necessidades básicas, não sobrando nada para participar de outros programas, como as festas

que a maioria dos colegas de turma participavam. Relatou, também, ter vivenciado alguns

momentos  desconfortáveis  com colegas,  em trabalhos  em grupo,  situação em que alguns

integrantes abdicavam de fazer a própria parte e sobrava um trabalho inteiro para ele resolver.

Ainda, tinha o fato de ter que dividir o quarto com outros estudantes, o que restringia sua

privacidade. E, associado à saudade de casa e às vivências até então experimentadas, Marcos
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também tinha que lidar com a falta de pertencimento, pois sentia que aquilo não era para ele.

Contudo,  com o apoio  da  família,  Marcos  não pensou em desistir  e  prosseguiu  o  curso,

mesmo sob todas as diversidades vivenciadas.

O apego à família quase impossibilitou a participação de Marcos no Programa CsF. Já

o irmão dele queria muito participar, então, por insistência e como forma de apoio, Marcos

realizou a inscrição, mas sem muita esperança em ser classificado. Os dois também fizeram a

inscrição para Portugal, por causa da barreira linguística, mas tiveram que mudar de opção

para um país de idioma diferente do português. Como Marcos não estava tão animado em ir

quanto o seu irmão, chegou a pensar em desistir, mas a persistência do irmão fez Marcos

mudar a opção de país para os Estados Unidos, indo ambos para o intercâmbio no segundo

semestre de 2013 (porém para universidades diferentes) e retornando ao final de 2014.

Marcos relatou que a participação no CsF foi um processo de “abertura da mente”.

Durante  o  intercâmbio,  ele  teve  a  oportunidade  de  conhecer  um  conteúdo  diverso  ao

ministrado  pela  UFV,  ampliando  sua  ciência  na  área.  O  enriquecimento  cultural

proporcionado também foi de grande valia, pois possibilitou o domínio de um idioma que é de

fundamental importância na Agronomia, além de conhecer novos aspectos culturais devido ao

contato  com  estudantes  oriundos  do  mundo  inteiro.  Adicionalmente,  o  intercâmbio  foi

determinante na ideia de prosseguir com os estudos na pós-graduação, pois foi tanto dinheiro

público gasto em sua formação no exterior que realizar a pós-graduação seria uma forma de

devolver esse investimento para o país.

O entrevistado concluiu o curso de Agronomia em 2017 e ingressou logo em seguida

no mestrado em Fitotecnia. Hoje, está realizando o doutorado na mesma área. Marcos não

possui muitos projetos definidos, mas, para ele, o principal é tentar uma vaga de professor em

um instituto federal ou universidade. Também, não descarta a possibilidade de trabalhar no

serviço privado, já que está mais aberto a outras possibilidades.

4.1.6 Considerações sobre os perfis

Diferentemente  do  encontrado  nas  investigações  de  Comissão  das  Comunidades

Europeias  (2000),  Ballatore (2007),  Erlich  (2012),  Ramos  (2009),  Gomes  (2016),  Silva

(2016), Vilaça (2017),  Martinez (2018) e  Ramos (2019), em que a maioria os participantes

dos  programas  de  mobilidade  acadêmica  internacional  era  proveniente  de  grupos  sociais

favorecidos, os dados obtidos nesta pesquisa revelam que os cinco entrevistados advêm de

uma realidade distinta, pois todos possuem origem social pouco privilegiada, revelando que o
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Programa CsF possibilitou a esses sujeitos a transposição da barreira de possibilidades no

grupo social a que pertencem.

Na próxima sessão, realiza-se a análise dos fatores encontrados nos dados coletados

que, de algum modo, podem ter colaborado na decisão dos entrevistados de realizar estudos

no exterior.

4.1.6.1 Capital cultural e ocupação dos pais

De  acordo  com  a  literatura  analisada  anteriormente  (COMISSÃO  DAS

COMUNIDADES  EUROPEIAS,  2000;  BALLATORE,  2007; NOGUEIRA;  AGUIAR;

RAMOS, 2008; RAMOS, 2009; ERLICH, 2012; GOMES, 2016; SILVA, 2016; VILAÇA,

2017; MARTINEZ, 2018; RAMOS, 2019), o capital cultural da família bem como a atividade

laboral  dos  pais  aparecem  como  fatores  influenciadores  dos  processos  escolares  e  das

escolhas dos estudantes em participar de uma mobilidade acadêmica internacional,  já que,

conforme pesquisas que buscaram identificar  o perfil do intercambista  (COMISSÃO DAS

COMUNIDADES  EUROPEIAS,  2000;  BALLATORE,  2007;  RAMOS,  2009;  ERLICH,

2012; GOMES, 2016; SILVA, 2016; VILAÇA, 2017; MARTINEZ, 2018; RAMOS, 2019),

encontrou-se um perfil de participantes em que os pais eram altamente escolarizados e com

ocupações  mais  qualificadas.  Contudo,  esta  não é  a realidade  pertencente  às famílias  dos

entrevistados.

Ao analisar a trajetória dos antepassados dos sujeitos investigados, encontra-se uma

ausência de títulos escolares, indicando um patrimônio escolar escasso. Entre os avós, devido,

talvez, a um não cultivo da memória da família dada a falta de relevância social (PORTES,

1993),  não  foi  possível  precisar  a  escolaridade  deles,  uma vez  que  os  entrevistados  não

sabiam relatar até quando os avós haviam estudado ou até mesmo se haviam estudado, mas

informaram qual  era  o nível  de conhecimento  deles.  A resposta  mais  comum ouvida dos

participantes era que os avós sabiam ler e escrever o básico, levando a crer que eles chegaram

a frequentar a escola em algum momento, porém, por pouco tempo, já que, em sua maioria,

eram filhos de produtores rurais e tinham que ajudar na roça desde muito cedo. Ainda tiveram

aqueles que relataram a ausência completa de estudos, como foi o caso dos avós de Paulo

(com exceção da avó materna), dos avós paternos de Milena e do avô materno de Leandro.

Somente  Milena  afirmou  que  os  avós  maternos  concluíram  o  ensino  fundamental,  mas

somente depois de velhos, quando participaram do EJA. Portanto, trata-se de uma geração que

não concluiu sequer a escolaridade elementar, naquela época conhecida como primário, e que
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não tem muito a ser deixado, tratando-se de capital cultural, ou seja, não se tratam de famílias

em que se identifique uma transmissão “antiga” da cultura legítima, e, principalmente, do seu

componente escolar, o que, segundo Bourdieu (2008) poderia, supostamente, comprometer a

rentabilidade dos capitais adquiridos posteriormente pelas gerações conseguintes.

Entre os pais, a escolaridade sobe um pouco, mas ainda se mantém mais baixa, com

algumas exceções. Se por um lado nenhum dos pais (ou tia, no caso de Leandro) possui curso

superior, percebe-se a ausência completa de pais analfabetos. Muitos foram os relatos sobre o

porquê da baixa escolaridade dos responsáveis. Segundo Paulo, os pais só fizeram o primário

pois era o nível máximo oferecido na cidade naquela época e eles não tinham condições de se

mudar para continuar os estudos. Já os pais de Marcos deixaram a escola antes de completar o

primário, pois precisavam ajudar na lavoura; inclusive, sua mãe conseguiu terminar a quarta

série já adulta, depois do nascimento dos filhos. Em relação à família de Henrique, lembrando

que, por um tempo,  ele  morou com os tios na casa dos avós,  seus pais tinham apenas  o

primário,  mas  ele  tinha  alguns  tios  que  haviam  concluído  o  ensino  médio.  Dos  cinco

entrevistados, apenas Leandro disse que a tia que o criava chegou a cursar o ensino superior,

mas que logo teve de abandonar para trabalhar e ajudar no sustento da família. Percebe-se que

a maioria dos entrevistados, proveniente da Zona Rural de pequenas cidades do interior de

Minas Gerais, teve dificuldade relacionada à distância entre a residência e a localização da

escola  (geralmente  em  Zona  Urbana),  o  que  teria  contribuído  para  a  curta  trajetória

educacional dos pais. Esse dado corrobora Nogueira (1992)  apud Portes (1993), autor que

aponta que a residência em meio urbano favorece as carreiras escolares longas, já que existe

uma maior implantação escolar quando comparado à Zona Rural.

Para  a  geração  dos  entrevistados,  a  realidade  escolar  mudou  bastante  quando

comparada à de seus antecedentes. Já entre os irmãos dos entrevistados, nota-se que todos

concluíram, no mínimo, o ensino médio. Alguns, inclusive, estão cursando ou já concluíram o

ensino superior. Tal situação pode ser explicada pelas mudanças nos modos de vida familiar e

nos processos de escolarização, como explicado por Nogueira (1998). Segundo levantamento

feito  pela  autora,  a  família  moderna  é  voltada  para  o  seu  interior,  ocorrendo  um

enfraquecimento de suas funções instrumentais (como reprodução física, cuidados materiais e

descendência). Isso aumentaria a intimidade familiar, levando a criança a ocupar um lugar

mais afetivo dentro da família, sendo alvo de ações essencialmente educativas. 

São fatores que passaram a repercutir  fortemente sobre o cotidiano das famílias:  a

mudança em relação ao filho, a proibição do trabalho infantil e a criação dos sistemas de

seguridade  social,  associadas  a  fatores  como  a  extensão  da  escolaridade  obrigatória,  as

117



políticas de democratização do acesso ao ensino, as mudanças curriculares, e o funcionamento

das  instituições  escolares.  Dessa  forma,  nota-se  que  os  pais  enxergam nos  filhos  afeto  e

preocupação, fonte de prazer e orgulho, diferentemente de outrora, quando se percebia apenas

uma futura força de trabalho.

Conforme  Gouveia  (1980),  o  processo  de  urbanização  ocorrido  concomitante  à

expansão das oportunidades educacionais pode ter contribuído para a maior escolaridade da

nova geração, fato que faz sentido no caso dos entrevistados, haja visto que apenas os pais de

Marcos permaneceram residindo na Zona Rural, enquanto os pais de Paulo e Henrique se

mudaram pra Zona Urbana após o nascimento dos filhos e as famílias de Milena e Leandro já

moravam na cidade.

Além  da  baixa  escolaridade  dos  pais  e  avôs,  que,  pelas  entrevistas,  seriam  os

principais provedores das famílias, percebe-se que todos desempenharam atividades laborais

de  caráter  braçal  e  que  não  exigiam  alta  escolaridade  e  qualificação,  como  “lavrador”,

“meeiro”, “barbeiro”, “bombeiro hidráulico”, “jardineiro” e “produtor de carvão”. Entre as

avós e as mães, a ocupação principal era “dona de casa”, sem remuneração; em alguns casos,

estas  também  exerciam  atividades  extras  para  complementar  a  renda  da  família,  como

atividade de “lavadeira”, “diarista” e “lavradora” (funções informais, sem vínculo trabalhista).

Mesmo entre os tios dos entrevistados que alcançaram a escolaridade mais alta, os

trabalhos manuais e de baixa qualificação permaneceram, como foi o caso da tia de Leandro,

que trabalhou como manicure e depiladora, e dos tios de Henrique, que continuaram com os

trabalhos dos pais na Zona Rural. 

Entre  a  geração  dos  filhos,  com  a  contribuição  do  aumento  da  escolaridade,  as

ocupações deixaram o caráter braçal e passaram a exigir maior escolaridade, como “assistente

administrativo” e “vendedor de loja”. Alguns irmãos ainda passaram pelo ensino tecnológico

e trabalharam (ou ainda trabalham) com atividades de maior qualificação, como “técnico em

enfermagem”,  além  daqueles  que  passaram  em  concursos  públicos  em  banco  ou  em

prefeitura. Por fim, citam-se aqueles que concluíram o ensino superior e conseguiram atuar na

mesma área de formação.

4.1.6.2 Tamanho da família e posição na fratria

Sobre o tamanho da família, todos os entrevistados possuíam irmãos, sendo que três

deles possuíam três irmãos e os outros dois um irmão cada. Leandro é um dos que tinha

apenas uma irmã, porém convivia com um primo mais novo, no mesmo núcleo familiar. Entre

118



os três estudantes de família composta por quatro filhos, Marcos era o mais novo e Paulo e

Henrique eram o segundo mais novo. Os outros dois entrevistados eram os mais velhos dos

filhos.  Percebe-se  que  a  maioria  das  famílias  ainda  era  numerosa,  indo  de  encontro  a

Marteleto (2002a) quando postula que famílias menos numerosas tendem a realizar um maior

investimento educacional nos filhos, mas a ordem de nascimento pode ter contribuído para a

longevidade escolar dos entrevistados.

Quanto à posição na fratria, Glória (2005), em uma revisão crítica da literatura no

campo de estudos sociológicos sobre a relação família e escola, traz o estudo de Desplanques

(1981), autor que sugere que os maiores sucessos escolar e profissional  dos primogênitos

podem ocorrer por três motivos: 1) os pais oferecem maior dedicação ao filho primogênito, já

que, um dia, ele foi filho único; 2) os pais depositam maiores expectativas e esperanças no

primogênito;  e  3)  o  primogênito  tem,  geralmente,  pais  mais  jovens e  mais  aptos  à  ajuda

escolar. 

De  acordo  com  Glória  (2007),  se  por  um  lado,  os  primogênitos  tendem  a  ser

privilegiados,  pois apresentam melhor  resultado escolar  do ensino fundamental  ao médio,

tendem a  ter  maior  êxito  na primeira  tentativa  de  vestibular  e  são  os  que mais  realizam

estudos no exterior, por outro lado, os filhos mais novos podem ser favorecidos no processo

de escolarização, já que os pais procuram não repetir  os mesmos erros cometidos com os

primeiros filhos. 

Para Romanelli (2011) apud Gomes (2016), os filhos caçulas podem ser beneficiados

em sua escolarização,  em razão das experimentações e vivências  de pais mais maduros e

irmãos  com  maior  bagagem  cultural,  levando-os  a  contar  com  maiores  oportunidades  e

auxílios  educacionais.  Entre  os  estudantes  investigados,  Leandro  e  Milena  eram os  mais

velhos, tiveram bons resultados durante o ensino básico e realizaram estudos no exterior, mas

não é possível afirmar que tiveram mais privilégios que os irmãos mais novos. Ainda assim,

nota-se que as vivências  dos entrevistados podem ter  influenciado a trajetória  dos irmãos

novos,  visto  que  eles  também  prosseguiram  com os  estudos  pelo  ensino  superior,  como

preconizam Glória (2005; 2007) e Romanelli (2011) apud Gomes (2016). 

A longevidade escolar de Paulo, Henrique e Marcos também pode ter contribuição nas

vivências dos irmãos mais velhos, uma vez que, talvez, almejaram alcançar voos mais altos

que os irmãos alcançaram, sendo ainda mais emblemático no caso de Marcos, já que seu

irmão,  dada  a  maior  experiência,  o  orientou  a  seguir  determinados  caminhos  e  adotar

estratégias que lhe proporcionariam mais benefícios.
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4.1.6.3 “Habitus de migrante” e “capital de mobilidade”

Quanto aos fatores que formam o “habitus de migrante” trabalhado por Brito (2004;

2010), e que segundo a autora exerce forte influência na adesão do estudante à mobilidade

internacional, observa-se que os deslocamentos vividos são cada vez mais familiares e não

constitui um “desenraizamento”. Dos fatores elencados pela autora, apenas o primeiro está

claramente presente nas trajetórias dos investigados e se refere justamente à familiaridade

com deslocamentos espaciais.  Por serem provenientes  de municípios  do interior de Minas

Gerais, diferentes  da cidade onde se localiza a universidade,  todos os cinco tiveram, pelo

menos uma vez durante sua trajetória, que se mudar para dar continuidade aos estudos, o que

pode ter contribuído para tornar a nova mudança, dessa vez para território internacional, uma

experiência mais tranquila. No caso de Milena, antes de mudar para Viçosa, a família havia se

mudado apenas uma vez, quando eles saíram de Volta Redonda rumo a Ubaporanga, porém

experimentaram diversas mudanças de casa dentro da cidade, fato que era bem recepcionado

tanto  por  ela  quanto  pela  irmã,  já  que  relatou  que  gostavam  das  constantes  mudanças.

Segundo ela, a mudança para Viçosa foi uma experiência diferente. Apesar de estar habituada

às  constantes  mudanças,  esta  seria  a  primeira  vez  que  viveria  longe  dos  pais.  Segundo

Leandro  e  Marcos,  eles  também  se  mudaram  algumas  vezes  para  buscar  melhores

oportunidades de ensino. Leandro mudou-se a primeira vez para fazer o ensino técnico em

Florestal. Após concluir, seguiu para Contagem, para fazer cursinho pré-vestibular, e depois

se mudou para Viçosa, para cursar o ensino superior. Com trajetória muito parecida com a de

Leandro, Marcos se mudou para Rio Pomba, para fazer o ensino técnico, depois seguiu para

Lagoa Santa, para estudar e trabalhar. Mais tarde, ele veio a fazer nova moradia em Viçosa.

Como Milena, Leandro e Marcos já estavam habituados com constantes mudanças, mudar

para o exterior  foi somente  mais  uma delas.  Apenas Paulo e  Henrique experimentaram a

mudança de casa pela primeira vez quando ingressaram na universidade. Vale lembrar que

Henrique passou primeiramente na UFSJ, e sua primeira saída de casa foi acompanhada pelos

pais; já em sua mudança para Viçosa, ele foi sozinho.

Não foram constatados nos relatos colhidos o segundo fator (aqueles que descendem

de imigrantes ou possuem alguém próximo que já tenha estudado no exterior) e o terceiro

fator (aqueles que possuem familiaridade com o exterior, adquirida por ocasião de estadias

acadêmicas anteriores), que integram a composição do  habitus de migrante, segundo Brito

(2010). Antes de ingressarem na faculdade, apenas Leandro tinha conhecimento de alguém

que morava no exterior, no caso, a tia que cuidava dele. Segundo ele:
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[...] No caso dela não era pra estudar, era pra trabalhar mesmo. Ela escutou que
tinha gente da minha cidade indo trabalhar em outros países, como na Itália, por
exemplo,  e  convertendo  o  euro  pro  real  era  uma  conversão  boa.  E  essa  foi  a
motivação dela.  Porque também ela teve  problemas  de  se  sustentar,  de  ter  que
parar com os estudos, tava sem perspectiva de trabalho no Brasil. E ela viu como
uma alternativa pra ela e também pra nossa família, foi sair e buscar uma outra
fonte de renda, uma outra oportunidade de trabalho. E coisas que, por exemplo na
Itália, é muito... pras brasileiras, digo mais, que trabalha com cabelo, com unha,
com cosméticos, com depilação, é uma área muito boa. Pelo menos na época que a
minha tia foi (Leandro).

Mesmo tendo vontade de sair  do país,  e tendo a viagem da tia como exemplo,  as

motivações  que  levaram  a  tia  para  a  Itália  não  eram  compartilhadas  por  Leandro,  que

almejava  um  futuro  escolar  e  profissional  mais  qualificado,  como  mostrado  no  trecho

seguinte:

Sim, contava. Mas eu nunca pensei... Não por causa disso, eu nunca pensei em ir
porque eu, enfim, eu não queria fazer as coisas... Porque quem ia, às vezes tinha
que se...  Como é que eu te explico?! Eu não queria fazer os trabalhos que eram
disponibilizados, que eram os mais frequentes. É porque quem saía, naquela época,
quem ia pra Itália, era pra ser motorista. As mulheres tinham mais facilidade pra
arrumar  emprego  do  que  homem.  E  os  homens  que  iam  era  pra  trabalhar  de
motorista ou enfim, não era algo que me atraía, embora quando ela falava “vamos
trazer você pra passear”, aí sim, já era outra coisa, entendeu? Então eu já tinha,
assim...  Queria  conhecer  porque  ela  falava  muitas  coisas  boas  de  lá,  é  claro.
(Leandro).

Sob a denominação de capital de mobilidade, Murphy-Lejeune (2001) traz um quarto

fator que pode impactar a decisão de morar no exterior, que são as oportunidades de se cruzar

as fronteiras, durante o decorrer da vida. É o que Nogueira (2006) chama de experiências

internacionais  de  escolarização,  que  tem por  objetivo  aumentar  os  recursos  culturais  dos

filhos,  no  intuito  de  elevar  a  competitividade  deles  no  mercado  escolar  e  laboral.  Tais

experiências se revestem de diversas formas, como estágios linguísticos de curta duração e

intercâmbios de high school. Ambas as autoras concordam que essas experiências não devem

ocorrer necessariamente em solo estrangeiro, mas podem ocorr in loco, como frequentar aulas

de  idiomas  e  estabelecimentos  de  ensino  internacionais  que  oferecem  ensino  bilíngue.

Segundo Fonseca (2003) apud Nogueira (2006), esse fenômeno chegaria a constituir uma das

mudanças  mais  importantes  ocorridas  na  escolarização  de  jovens  provenientes  de  meios

sociais  mais  privilegiados,  como  forma  de  distinção  educativa  em  decorrência  da

democratização do acesso de certos bens escolares por um novo público. Então, o que parece

ter  se  tornado  uma prática  frequente  entre  os  membros  das  classes  mais  favorecidas,  na

verdade não passa nem perto da realidade vivida pelos entrevistados.
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Até a entrada na universidade,  nenhum dos participantes  havia tido algum tipo de

experiência  internacional.  As experiências  somente começaram após o ingresso no ensino

superior,  quando  tiveram  a  oportunidade  de  cursar  aulas  de  idiomas,  algo  não  ocorrido

anteriormente em razão das condições financeiras das famílias. Diferentemente, a pesquisa de

Ramos (2019) encontrou elementos de experiência internacional que podem ter influenciado a

decisão  de  realizar  o  intercâmbio,  entre  os  estudantes  de  camadas  populares  por  ele

investigados. Nesse sentido, citam-se os casos de um dos entrevistados que viajou com os pais

ao Canadá para visitar uma prima que estudava lá e de outro participante que fez aulas livres

de inglês durante o ensino básico.

4.1.6.4 Trajetórias escolares e as práticas educativas das famílias

Retomando Nogueira e Fortes (2004), que definem a trajetória escolar como sendo a

direção tomada, a distância percorrida e o tempo gasto por diferentes alunos para a realização

de seus  percursos  escolares,  e  que  podem ser  caracterizados  como mais  ou  menos  bem-

sucedidos, neste tópico, analisa-se a trajetória escolar dos pesquisados, bem como as práticas

educativas  das  famílias  que  podem  ter  contribuído  para  que  eles  chegassem  ao  ensino

superior, e como tais práticas podem ter corroborado a decisão de estudar no exterior.

Conforme apresentado nos perfis, todos os entrevistados cursaram o ensino básico em

escolas da rede pública, visto que as condições econômicas das famílias não permitiam que

frequentassem escolas privadas. Dos cinco participantes, Paulo, Milena e Leandro relataram

ter começado a escolarização no ensino infantil, o chamado “prezinho”. Todos tiveram uma

trajetória  linear,  caracterizada  pela  ausência  de  intercorrências  como  repetência  ou

interrupções dos estudos, concluindo o ensino médio na idade adequada, entre 17 e 18 anos,

porém,  nem  todos  conseguiram  prosseguir  imediatamente  com  os  estudos  para  o  ensino

superior. Apenas Milena e Henrique seguiram para a universidade logo após concluírem o

ensino médio. Leandro e Marcos tentaram ingressar de imediato, mas não lograram uma vaga

na primeira tentativa. Durante o ano em que ficaram “parados”, ambos se matricularam em

cursinhos  pré-vestibulares  para  continuarem  a  estudar  para  um  novo  processo  seletivo,

conseguindo entrar para a universidade no ano seguinte. Somente Paulo não prestou vestibular

assim que terminou o ensino médio, pois ele já trabalhava na área da construção civil e ainda

não  tinha  perspectivas  definidas  sobre  a  continuidade  dos  estudos.  Após  a  conclusão  do

ensino básico, Paulo se dedicou ao trabalho de pedreiro, e foi nessa época que a vontade de
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prosseguir os estudos aflorou. Assim, após realizar o ENEM, ele conseguiu ingressar na UFV,

após um ano da conclusão do ensino médio.

Entre  os relatos colhidos,  através  de falas como “sempre tirava as maiores notas”,

“...os professores, assim, durante as reuniões me elogiavam, entendeu. Meu comportamento,

as minhas notas e tudo…” e “Eu sempre fui muito dedicado”, percebe-se que os investigados

eram  estudantes  brilhantes,  que  possuíam  boas  notas  e  recebiam  frequentes  elogios  dos

professores. Dos cinco, o único que menciona não ter sido um aluno exemplar é Paulo, que,

além de  fazer  o  básico para passar  nas  disciplinas,  não  era  um aluno comportado,  tendo

visitado algumas vezes a diretoria da escola por indisciplina. Mas, apesar de não se destacar

por seus  resultados  escolares,  ele  apresentou um percurso escolar  estável,  assim como os

demais entrevistados. Embora todos os participantes possuíssem uma trajetória escolar bem

sucedida, constata-se que suas famílias não fizeram um superinvestimento na escolarização,

tal como encontrado em camadas sociais mais elevadas.

Segundo Nogueira (1995), “as classes médias dão provas de uma intensa adesão aos

valores escolares, e fazem da escolaridade dos filhos o elemento central de seus projetos” (p.

17, grifos da autora). A mesma autora ressalta que o alto investimento familiar na educação

dos filhos está relacionado às possibilidades de mobilidade e de êxito social que a escola de

fato oferece. Relativamente pouco equipados em capitais econômico e social, nota-se que os

entrevistados tornam o êxito escolar o princípio de todo êxito social  e se entregam a um

verdadeiro combate pelo título escolar. 

Após o levantamento de diversos estudos sobre as relações das camadas médias com a

escola,  Nogueira  (1995) lista  diversas  práticas  de investimento  escolar  de famílias  dessas

camadas, a saber: acompanhamento cuidadoso da escolaridade, tanto dentro quanto fora da

escola,  ficando  a  cargo  principalmente  das  mães,  pois  acreditam  na  necessidade  de  um

trabalho entre pais e professores, ajuda regular nas tarefas de casa, reforço e maximização das

aprendizagens escolares,  assiduidade às reuniões e observância dos conselhos dados pelos

professores, dispõem de uma fonte de informação suplementar,  em particular com pais de

colegas dos filhos, possuem um capital de informações sobre o sistema de ensino que propicia

a melhor escolha do estabelecimento escolar e controle do tempo livre, preenchendo-o com

aulas extras de dança, pintura, de línguas, além de transmitir o gosto pela leitura. Em dois

outros estudos (NOGUEIRA, 2000; 2004b), encontra-se a internacionalização dos estudos dos

filhos como uma prática educativa contemporânea utilizada por famílias pertencentes a meios

sociais favorecidos.
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Em relação às famílias de camadas populares, Lahire (1997) postula que, enquanto o

superinvestimento nas práticas educativas familiares constitui fator indispensável ao sucesso

escolar  nas  camadas  sociais  mais  alta,  essas  práticas  de  superescolarização  não  são

fundamentais  para as famílias  populares  que possuem filhos  com sucesso escolar.  Para o

autor, ao contrário do que acontece nas camadas mais elevadas, o superinvestimento escolar

familiar,  além de, por si só, não produzir  o sucesso escolar dos filhos,  pode provocar até

mesmo efeitos negativos.

Portes (1993) investiga as trajetórias e as estratégias  escolares de 37 estudantes de

graduação  da  UFMG  provenientes  de  camadas  populares,  classificando  as  estratégias

adotadas  em  dois  grupos:  aquelas  relativas  às  famílias  e  aquelas  relativas  aos  próprios

universitários. Entre as estratégias das famílias, o autor aponta uma intensa participação das

mães nos cuidados pedagógicos, vigilância e valorização escolar, representada pela busca do

estabelecimento de ensino, incentivo e auxílio à aprendizagem escolar, cuidados necessários à

manutenção dos filhos tanto em casa quanto na escola. Além disso, cita-se a busca constante

por uma relação de proximidade com a escola, firmando a existência de uma rede de relações

que fornecem informações importantes sobre a organização e o funcionamento do sistema

escolar e, até mesmo, em alguns casos, há o uso de violência física para manter a disciplina do

filho. Entre as estratégias dos próprios educandos, destaca-se o conformismo perante valores e

normas da escola (o gosto pela escola), a escolha da escola de ensino médio para continuidade

imediata  dos estudos (ensino superior)  e,  na falta  de vaga em uma boa escola pública,  a

aquisição de bolsa de estudos em uma escola da rede particular, assumindo portanto a própria

escolaridade, além da migração para a capital, para aqueles casos de estudantes originários do

interior do estado.

Viana (1998) admite, logo no início da pesquisa, que as famílias populares participam

da construção do sucesso escolar dos filhos de modo diferenciado, mesmo que nem sempre de

forma visível e voltado diretamente para tal fim. Em sua pesquisa com sete estudantes de

graduação  ou  de  pós-graduação,  a  autora  identifica  formas  específicas  de  presença  das

famílias na escolarização dos filhos, como um pai que conseguiu ensino gratuito para os filhos

no colégio onde trabalhava ou como uma mãe que realizou o chamado fechamento familiar9,

impedindo as  filhas  te  terem contato  com as  crianças  de  sua idade,  além de realizar  um

trabalho sistemático de persuasão sobre o valor dos estudos. Identifica-se, ainda, o suporte

9 O conceito de fechamento familiar foi observado primeiramente por Terrail (1990) ao investigar três tipos de
familiares de camadas populares que impulsionaram a longevidade escolar de seus filhos. O autor descreveu o
fenômeno, que consiste em isolar o filho da convivência com pares, como o fechamento em seu próprio mundo
de cultura a fim de favorecer e cativar hábitos escolares.
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financeiro de irmãos mais velhos, que possibilitaram os estudos do irmão mais novo sem que

este precisasse trabalhar, mas, caso isso fosse necessário, a função transcorreria de modo a

não prejudicar os estudos.

Lacerda (2006) averigua a trajetória de seis estudantes do Instituto Tecnológico de

Aeronáutica  (ITA),  atestando,  entre  outros  achados,  práticas  familiares  que  apoiam  a

superação da escolaridade dos pais.  Segundo a autora,  os sentidos atribuídos  a seus laços

intergeracionais  e  aos  percursos  escolares  dos  pais  configuram  elementos  possíveis  para

explicar a constituição dos percursos escolares de excelência pouco prováveis. Além disso, o

sucesso desses alunos pode ser concebido como produto decorrente da mobilização, tanto das

famílias quanto dos filhos. Sobre a mobilização das famílias, mesmo não diagnosticando um

projeto  longevo de  escolarização  em todas  as  famílias,  esteve  presente,  desde  o início,  o

reconhecimento  positivo  da  relação  e  do  valor  escolar  dos  filhos.  Quanto  à  mobilização

individual,  esta  seria  decorrente  do  habitus individual  constituído,  fazendo os  sujeitos  se

interessarem pelo contexto escolar, adotando as escolhas mais adequadas para se ajustarem.

Após uma análise exaustiva das cinco entrevistas coletadas, assim como detectado na

literatura, não foi encontrado um superinvestimento escolar por parte das famílias, mas foi

possível  identificar  alguns modos de atuação que podem ter contribuído para a sobrevida

escolar dos entrevistados, desmistificando a perspectiva da omissão parental,  conceito que,

segundo Lahire (1997), foi amplamente utilizado pela comunidade escolar e que ganhou força

ao tomar como base as práticas das camadas médias. As práticas adotadas pelas famílias são

discutidas a seguir.

Um discurso proferido em todas as entrevistas, e que demonstra uma das práticas das

famílias, foi a necessidade de “estudar para se tornar alguém”. Expressões como “tinha que

estudar para não ter  que trabalhar  na roça,  serviço pesado” e “a gente [os pais]  não teve

oportunidade”, ouvidas pelos estudantes de seus pais, significam fundamentalmente que ser

“alguém na vida” é não ser como os pais, que se sentem desvalorizados socialmente, em razão

de suas ocupações estritamente manuais, levando-os a ensinarem aos filhos, no cotidiano do

lar, a necessidade de “negarem os pais” e o que eles significam socialmente (PORTES, 1993,

p. 114). Ocorre, então, um sobre-esforço dos pais para introjetar no filho um valor positivo à

escola, em razão daquilo que a instituição simboliza socialmente e, assim, possibilitar ao filho

aquilo que não foi possível a eles, no passado. Nesse sentido, ocorre por parte das famílias a

valorização da escola, a fim de proporcionar uma emancipação da herança familiar, evitando

sua reprodução das histórias escolar e social  das famílias (PIOTTO; ALVES, 2011). Essa

configuração mencionada Piotto e Alves (2011), criada originalmente por Jean-Yves Rochex,
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é denominada tríplice autorização, e assim como o próprio nome diz, é composta por três

elementos.

Segundo Rochex (1995) apud Viana (1998), o primeiro elemento consiste no fato de o

aluno/filho permitir “deixar” seus entes, ou seja, a ser diferente dos pais e não reproduzir a

história da família. Esse elemento fica bem claro na entrevista concedida por Leandro, que

comentou que, quando não passou no vestibular na primeira tentativa, a família começou a

pressioná-lo a trabalhar,  porém já estava decidido a ingressar na universidade e,  por isso,

intensificou os estudos para passar no vestibular e não seguir a história dos familiares. 

O  segundo  elemento  consiste  nos  pais  autorizarem  o  filho  a  se  emancipar.  Ao

mencionarem que o filho “tinha que estudar para não ter que trabalhar na roça” ou “se eu

tivesse a oportunidade que cês têm eu seria muito bom, seria engenheiro, seria alguma coisa

muito boa”, os pais estão possibilitando que os filhos sigam um caminho diferente. 

Por último, como terceiro elemento,  ocorre uma autorização recíproca entre pais e

filhos, já que a história de cada um é legítima sem ser a sua própria, ou seja, “não reproduzir a

história da família não significa desvalorizá-la, cobri-la da opróbio” (VIANA, 1998, p. 39). É

esse reconhecimento recíproco configura uma condição que favorece a emancipação social

via escola para as camadas populares. Desse modo, as dificuldades econômicas e culturais dos

pais  não  são  consideradas  pelos  filhos  como  incapacidade  ou  indignidade,  mas

contextualizadas segundo as condições sócio-históricas que as produzem.

Ao autorizarem os filhos a seguirem um caminho diverso, os pais passam a adotar

práticas educativas que incentivam os filhos a prosseguirem estudando, a fim de evitarem que

as histórias escolar e social dos antepassados se repitam. 

As histórias de vida relatadas são diferentes e singulares, mas não se pode deixar de

notar diversas semelhanças entre as trajetórias escolares e as vivências dos participantes. Uma

situação recorrente entre os pesquisados é que havia, por parte dos pais, um controle sobre as

atividades e os horários dos filhos, mas isso acontecia de forma sutil. Segundo os relatos dos

filhos, o único horário fixo existente era o horário da escola e, desde que dessem conta das

tarefas escolares, tinham os demais horários livres. Quando o controle ocorria, era feito pela

mãe  (ou  por  outra  figura  feminina,  como tias  ou  irmãs  mais  velhas),  de  acordo com os

seguintes excertos:

Sim. Até certo ponto, sim. Porque ela também, como ela trabalhava, ela não podia
também... Ela não conseguia dar uma dedicação mais... Ela não conseguia dedicar
muito tempo dela também pra isso. Mas sim, era minha tia (Leandro).
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Não.... Não tinha horário para nada. (...)Na verdade, quem fala pra gente estudar,
que na verdade era fazer os dever de casa era minha mãe, meu pai ficava fora o dia
inteiro. É, e ai, ela não ia lá verificar se a gente fez ou não (Paulo).

Eu confesso que assistia televisão e fazia as tarefas, sabe?! Fazia os dois juntos.
Não tinha, assim, horário “Ah, vou assistir televisão agora, depois vou desligar e
vou fazer  tarefa.”.  Geralmente  eu  fazia  à noite  estudando e  também junto com
aquele período de uma hora que tinha (Marcos).

Na verdade, era só assim, fora o tempo da escola (esse é óbvio, tinha que ir pra
escola e voltar)... Fora da escola, não tinha divisão, assim, oficial. Quando a gente
era mais novo, geralmente, meu pai e minha mãe só perguntavam, assim, se tinha
feito dever, se tava tudo certo e tal. Só perguntavam, mas não tinha. A gente sempre
foi bem de boa em relação a isso. Então acho que ela confiava porque sabia que
não tinha  muito  problema,  assim,  que  a  gente  ia  fazer  e  tal.  Mais  na  base  da
confiança mesmo.  Em relação ao tempo, era só quando tinha alguma coisa pra
fazer (Henrique).

Não, fazia a tarefa primeiro depois saia pra brincar, entendeu? Não tinha uma, um
tempo determinado, ah de tanto a tanto. Eu fazia a minha tarefa, às vezes,  se a
minha irmã precisasse de ajuda, também, a minha ajudava ela ou eu, né, como eu
era a mais velha, né, e sabia assim, depois de um tempo eu tinha um pouco mais de
estudo, né, que a minha mãe (Milena).

Pelas falas supracitadas, percebe-se que não havia um acompanhamento estreito das

atividades escolares ou qualquer horário estabelecido para que estas fossem realizadas, mas as

famílias  não  estavam  alheias  ao  processo  de  escolarização  dos  filhos,  exigindo  que  as

atividades escolares fossem realizadas prioritariamente. 

Pelos dizeres de Milena,  destaca-se outra estratégia utilizada por mães de camadas

populares,  que é  entregar  os  filhos  aos  cuidados  dos  irmãos  mais  velhos,  no caso destes

investigados, dado também encontrado por Portes (1993). No caso de Milena, por ser a irmã

mais velha, e por ter ultrapassado a escolaridade da mãe, ela passou a ser a responsável por

ajudar a irmã com as tarefas de casa. Nos casos de Paulo, Henrique e Marcos, a participação

dos irmãos mais velhos na escolarização deles foi bem marcante, já que, nos três casos, além

de cuidarem dos irmãos mais novos durante a ausência dos pais, eram eles que ajudavam em

caso de dúvidas. E ainda colaboraram na escolarização dos três, quando, antes de ingressarem

na escola, passavam atividades para ensinar as letras e escrever o nome próprio, conforme

relatado por eles. Para Marcos, a atuação do irmão mais velho teve um papel importantíssimo

na sua trajetória escolar e acadêmica, pois, graças à experiência previa dele, alguns percursos

foram facilitados  (quando o convenceu  a  fazer  prova  para  o IF Sudeste,  a  se  dedicar  às

disciplinas iniciais do curso de Agronomia e a participar do CsF). Esses dados corroboram a

tese de Glória (2007) e Romanelli (2011)  apud Gomes (2016), implicando que a bagagem

cultural e experiências dos irmãos mais velhos pode contribuir para as trajetórias dos mais

novos.
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Outro dado observado é que a escola era sempre priorizada em detrimento do trabalho.

Embora  fossem filhos  de  famílias  bem  humildes,  e  que  muitas  vezes  tinham  apenas  os

recursos básicos para se sustentar, como no caso de Leandro, que relatou dispor às vezes de

apenas  arroz  e  feijão  para  almoçar,  as  famílias  nunca  obrigaram  os  entrevistados  a

trabalharem para ajudar no orçamento de casa. Tal predileção pela escola fica bem evidente

no relato de Marcos:

Pras minhas irmãs, eu acho que não era tão claro assim, mas durante o horário da
escola, era escola, sabe?! Eles nunca tiraram eles da escola pra poder trabalhar,
sabe?! E muitas pessoas fazem, hoje eu acredito que não, mas faziam isso, sabe?! A
pessoa não ia pra escola, aí faltava, às vezes, a semana inteira quando tinha que
fazer alguma coisa da roça e coisa. Mas, assim, meus pais, não. Eles não exigiam
que você ter que escolher entre ir pra escola ou ir pra roça. Eles não puxavam as
minhas irmãs também, não, sabe?! (Marcos).

De acordo com Marcos, as irmãs trabalharam na roça com os pais numa proporção

maior que ele e o irmão, mas, mesmo trabalhando mais, não deixavam de frequentar a escola

para ajudar na lavoura em época de safra, como era costume na região em que moravam. O

único que trabalhou concomitantemente à escola foi Paulo, quando já estava no segundo ano

do ensino médio, e que trabalhava mais para proveito próprio, como mostrado no trecho a

seguir:

Mas, assim, se falasse assim: Ah, se você não trabalhar, você vai passar fome. Não,
não era essa a necessidade, não. É o precisar de ter minhas coisas, comprar um
tênis, comprar uma roupa, comprar alguma coisa de diferente, sabe (Paulo).

Além  das  estratégias  já  mencionadas,  que  são  corriqueiras  às  famílias  dos  cinco

entrevistados, ainda foi possível encontrar algumas práticas comuns em outras pesquisas, mas

que não foram tão marcantes nas famílias deste estudo. Na pesquisa de Portes (1993), por

exemplo, é marcante a prática parental de se buscar o melhor estabelecimento de ensino para

filhos, porém, entre os nossos entrevistados, apenas uma família, a de Henrique, adotou tal

estratégia, que pode ser vista em alguns trechos de seu relato:

Minha família já morava na cidade, né, desde quando eu era pequeno. Mas como
meus irmãos, na época deles entrarem na escola, como tem uma diferença de idade,
quando eles  entraram na escola,  meus pais  moravam na roça ainda,  então eles
frequentavam o que eles chamavam de grupo, aquela escolinha lá da roça. Meus
pais gostavam de lá, que conheciam todos os professores e meus irmãos tinham ido
bem lá, era pouquinha gente por sala… (Henrique).

Aconteceu assim: a gente morava na cidade e minha mãe tava na dúvida se me
matriculava  na escola na cidade já,  porque era mais  prático (já  tava lá)  ou se
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seguia o caminho que meus irmãos fizeram. Mas, pra isso, eu teria que: ou ficar na
casa dos meus avós mais tempo, ou ficar indo e voltando de uma distância maior
todo dia. Só que eu não gostava tanto da roça, na época, aí eu queria estudar e ficar
nessa escola na cidade. Aí minha mãe foi lá tentar me matricular nessa escola, só
que, pela minha idade (porque eu era novinho, tava com quase seis, nem tinha seis
ainda), eles iam me colocar no pré (na época tinha pré-escolar). (…) Só que nessa
escola lá, por conta das regras, burocracias lá, era escola pública também, mas eu
não podia fazer isso. Por causa da minha idade, eu tinha que entrar no pré. E aí
acho que isso foi meio que o que faltava pra minha mãe decidir o que fazer comigo.
Ela  preferiu  matricular  na  escola  lá  da  roça,  que  na  escola  da  roça  ela  tinha
contato com o pessoal lá tudo e eles já iam deixar eu entrar direto na primeira
série, entendeu?! Aí minha mãe me matriculou, eu fui estudar na escola da roça,
entrei direto pra primeira série… (Henrique).

Percebe-se  que,  munida  da  experiência  prévia  com os  primeiros  filhos,  a  mãe  de

Henrique buscou a melhor escola para ele, a fim de garantir uma boa passagem pelas séries

iniciais.

Outro  aspecto  percebido  através  dos  relatos  é  a  religiosidade  das  famílias,  muito

marcante em três deles. Assim como a família e a escola são entendidas como instituições

produtoras de valores morais e identitários e, consequentemente, formadoras de consciência,

segundo Setton (2008), a religião pode configurar uma importante matriz cultural que geraria

um sistema simbólico a partir de preceitos, máximas e prescrições morais e comportamentais,

já que,  para viver em sociedade,  é  preciso partilhar  uma série  de códigos comunicativos,

categorias do julgamento e padrões de conduta transmitidos por essas instituições, que facilita

a convivência em grupo e molda a identidade individual. As experiências religiosas vividas

por Milena, Marcos e Henrique estão presentes desde a infância dos três e foram importantes

pontos de apoio para eles, sobretudo quando chegaram à universidade. Milena e Henrique

relataram que a primeira ação realizada na chegada à Viçosa foi a busca por um grupo de

apoio da igreja, a fim de procurar pessoas com os mesmos ideais. Henrique já participava de

grupo de jovens em sua cidade, e Marcos passou a frequentar o grupo que existia na própria

universidade.

Embora fragmentadas, as práticas educativas das famílias voltadas à escolarização dos

filhos parecem ter contribuído para uma trajetória linear e de excelências dos entrevistados,

além de incutir nos filhos, mesmo que de forma inconsciente, o gosto pela escola, tornando-se

um elemento facilitador das relações com os professores e com os colegas. Esse fato pode ser

corroborado  pelos  bons  resultados  escolares,  que  garantiram  a  continuidade  dos  estudos

(PORTES, 1993).

A influência  da escola  também aparece  na  investigação  como outro  elemento  que

favorece a  longevidade escolar  dos pesquisados.  Segundo levantamento  feito  por Oliveira
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(2016), sobre os fatores explicativos da longevidade escolar em alunos de camadas populares,

o papel da escola é um fator benéfico ao processo de escolarização, pois possibilita o estímulo

à  permanência  no  sistema  escolar,  por  meio  dos  êxitos  educacionais  nas  séries  iniciais,

filiação institucional em consequência ao sentimento positivo em relação ao ambiente escolar,

sentimento que pode estar associado ao papel do professor e da relação com os colegas de

turma,  bem  como  a  aspectos  como  maior  conhecimento  sobre  o  sistema  educacional  e

destaque no ambiente familiar  e escolar em função da valorização do bom desempenho e

comportamento  acadêmico,  constituição  de  habitus de  estudo  e  dedicação  enquanto

mecanismo de aquisição de um futuro melhor, entre outros.

Sobre as escolas, embora sempre sob a ressalva de públicas, todos os entrevistados

relataram que  eram escolas  boas,  com estrutura  física  adequada,  bem equipadas  e  corpo

docente bem qualificado, coincidindo com a definição de Qualidade da Educação proposta

pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) e

pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), que utilizam

como paradigma a relação insumos-processos-resultados, ou seja, envolvem a relação entre os

recurso materiais e humanos e a relação que ocorre na escola e na sala de aula, tendo como

resultado  o  desempenho  dos  alunos  (DOURADO;  OLIVEIRA;  SANTOS,  2007).  Nos

seguintes trechos, apresentam-se algumas percepções dos entrevistados sobre as escolas que

frequentaram:

Eu considero que a minha escola foi uma escola foi uma escola de qualidade, os
professores eram professores interessados, nenhum professor ficava sem ensinar,
entendeu? Qualquer dúvida que você tivesse de alguma matéria e chegasse para o
professor, o professor tirava suas dúvidas, incentivava a fazer. E foi isso (Milena).

Sim, tinha uma biblioteca e uma sala de informática muito pequenininha, mas tinha.
E a questão da estrutura, olha, comparado com outras escolas que a gente vê que é
tudo destruído, tudo pichado, minha escola era muito bem conservada. Muito bem
limpa (Paulo).

Sim. Por incrível que pareça, uma escola de zona rural, tipo assim, no meio do
nada, tinham computadores com internet. Assim, eu não me lembro bem, mas foi a
maior parte do tempo que eu tive lá (que eu estudei lá), tinha, né. A gente podia
fazer pesquisa, Google, digitar, imprimir... a gente fazia muito isso. Acho que nem
na sede tinha uma sala daquelas, foi uma aquisição muito boa dessa diretora e aí a
gente fazia lá com... Porque você falou de estudar, então tinha essa sala também,
que a gente ia, por exemplo, pra fazer tarefas lá. Aí pra pesquisar, eu lembro que,
na época, Wikipedia lá era bastante famosa, então fazia pesquisa pra estudar, pra
fazer  até  aquelas  (eu  me lembrei  daquela  pergunta  que  você  tinha  feito)  sobre
auxílio, né.  Então fazia isso até quando era algo mais elaborado, que tinha que
pesquisar mais, sei lá, fazer uma biografia de alguém, aí a gente procurava isso no
computador e internet (Marcos).
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Sobre o incentivo que as escolas forneciam a seus alunos, todos relataram que suas

escolas adotavam estratégias para encorajar os alunos a prosseguirem com os estudos, apesar

dessas estratégias variarem entre elas. Leandro, Milena, Henrique e Marcos relataram que as

escolas faziam feiras de profissões, palestras com diversos profissionais, além de promoverem

viagens de visita a universidades. Inclusive, Milena e Marcos optaram por estudar na UFV

por  causa  da  viagem  realizada  para  o  evento  Mostra  de  Profissões  que  a  universidade

promovia.  A  escola  de  Paulo  e  a  que  Marcos  cursou  o  ensino  fundamental  também

incentivavam, porém de uma foram diferente, conforme relatos deles:

É, na minha escola na época os professores quando você tava terminando o terceiro
ano do ensino médio, eles te perguntavam: “Você vai pra qual cidade”. porque era
isso que acontecia lá, a gente saia de uma cidade pequena e ia pra uma cidade
grande trabalhar, geralmente, Belo Horizonte, que é mais próximo. Então, eles nem
te perguntavam: “Que faculdade você vai  fazer?”, porque isso não era comum.
Porque você tinha que fazer o vestibular, o vestibular era pago, você tinha que se
deslocar para fazer o vestibular, agora com o Enem, com o Enem ficou muito fácil,
pela internet você matricula, você escolhe o, a instituição… (Paulo).

Então eu lembro que no ensino fundamental, eu às vezes falava: “Ah, eu quero ser
professor.”, porque eu falava que gostava dos professores. Aí falava: “Quero ser
professor também.”, só que aí a professora falava assim: “Ah, não, então tá. Você
vai lá pra Ponte Nova, que é onde tinha, né, faculdade, e arruma lá um emprego no
sacolão pra você pagar a faculdade à noite” (Marcos).

A partir  desses  trechos,  percebe-se que,  nessas  escolas,  talvez  movidos pela  visão

condicionada  às  chances  objetivas  de  sucesso  para  aquele  grupo  social,  os  professores

tendiam a antecipar o futuro dos alunos, conforme o que era visto no presente, não desejando

aquilo que seria pouco provável para o grupo social em questão (BOURDIEU, 2007c). Nessa

perspectiva, não esperavam que os alunos chegassem à universidade pública, já que não era

um fato comum na realidade deles. E essa visão reduzida da realidade não era somente das

escolas, mas também estava fortemente presente na família de Marcos. Ao ser questionado se

a vontade de fazer um curso superior vinha desde a infância, ele respondeu da seguinte forma:

Não. Isso, definitivamente, não. Talvez é mais fácil falar por que não do que por que
sim. Porque eu lembro que a minha mãe, o interesse dela é que a gente, depois que
terminasse o ensino médio,  arrumasse  um serviço,  sabe?!  Até eu não vou  dizer
porque ela... porque a gente não conhecia. Por mais que a gente tava próximo, por
mais que a minha irmã, né, igual eu disse pra você, teve aqui, teve um coisa, teve
uma experienciazinha aqui, um tempo aqui na universidade, mas pelo fato dela ter
desistido e não ter conseguido, né, continuar, até por um problema financeiro, eu
acho que isso meio que esfriou qualquer vontade, né, da gente vir pra estudar em
Viçosa, né (Marcos).
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Diante do exposto, foram analisados os aspectos encontrados nos relatos dos cinco

entrevistados que pudessem explicar como os estudantes conseguiram uma trajetória escolar

bem sucedida.  Embora  diferente  do  superinvestimento  educacional  descrito  por  Nogueira

(1995),  foi  possível  encontrar  algumas  práticas  educativas  das  famílias  que  podem  ter

influência na trajetória desses estudantes. Além de contribuírem para que eles chegassem ao

fim  do  ensino  médio  com  sucesso,  essas  táticas  podem  ter  contribuído  para  a  efetiva

conclusão do ensino superior, com certa tranquilidade, bem como para o enfrentamento de

novos desafios em solo estrangeiro.

4.1.6.5 Chegada ao ensino superior e vivências acadêmicas

Diante  das  estratégias  educativas  adotadas  pelas  famílias  de  universitários

pertencentes  a meios sociais  mais privilegiados,  segundo Nogueira (2000),  nota-se que as

estratégias  de  excelência  são  adotadas  desde  os  primeiros  anos da  escolarização,  como a

escolarização  precoce  iniciada  na  pré-escola  e  a  escolha  meticulosa  por  uma  escola  de

qualidade de ensino para cursar o ensino básico, até o momento do vestibular,  em que se

encontram o desafio do exame de vestibular (mesmo antes de encerrar o ensino médio) e a

procura pelo melhor cursinho pré-vestibular (antes mesmo de realizar a verdadeira tentativa

de ingresso).  Tratam-se de práticas  que revelam um distanciamento significativo  daquelas

empreendidas pelos sujeitos investigados neste estudo.

Diferente da maioria investigada por Nogueira (2000), que ingressou na universidade

assim que concluiu o ensino médio, apenas dois dos cinco entrevistados conseguiram tal feito.

Milena, com o próprio esforço, contando apenas com o auxílio de apostilas de cursinhos pré-

vestibulares doadas para a biblioteca da cidade, estudou sozinha para o vestibular, logrando

uma vaga logo na primeira tentativa. Henrique chegou a se matricular em um cursinho pré-

vestibular oferecido pela própria escola que frequentava, mas como ele mesmo diz, “eu não

levava  muito  a  sério  o  cursinho,  não,  a  verdade  é  essa”.  Assim,  a  verdadeira  estratégia

utilizada por ele foi ministrar aulas particulares aos estudantes mais novos e, entre uma aula e

outra, sentava na biblioteca municipal, às vezes sozinho, às vezes acompanhado de amigos,

para estudar para o vestibular. Paulo também ingressou na universidade na primeira tentativa,

mas não logo após o encerramento do ensino médio, nem no curso que realmente queria.

Durante o ano que ficou trabalhando,  com o dinheiro de seu trabalho,  conseguiu comprar

livros  multidisciplinares  voltados  ao  vestibular.  Desse  modo,  e  estudando  sozinho,  ele

conseguiu uma vaga no curso de Matemática da UFV.
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As trajetórias de Marcos e de Leandro já foram um pouco diferentes das vividas pelos

demais estudantes. Ambos optaram por sair de casa e estudar em escolas técnicas em outras

cidades. Os dois relataram que, nas escolas em que fizeram o ensino médio, as disciplinas

eram mais complexas, já que exigiam um pouco mais esforço, além de ser concomitante às

disciplinas do curso técnico, o que aumenta o volume de conteúdo a ser estudado, mas tudo

isso não foi suficiente para gerar atrasos na trajetória. As disposições criadas para o estudo, a

partir  das práticas  educativas  das famílias,  além dos esforços  despendidos  para passar  no

vestibular, não foram suficientes para lograrem uma vaga na universidade logo na primeira

tentativa. Sem abandonarem a ideia de cursar uma universidade, ambos resolveram mudar de

cidade para cursar cursinho vestibular. Leandro ainda conseguiu se dedicar integralmente aos

estudos, já que recebia uma pensão que o possibilitava pagar o cursinho e se sustentar sem

trabalhar. Marcos precisou trabalhar para conseguir pagar o cursinho, uma vez que sua família

não  teria  como  arcar  com  esse  custo.  Após  um ano  de  dedicação,  ambos  conseguiram,

finalmente, a tão sonhada vaga na universidade. Portanto, destaca-se a mobilização individual

dos  entrevistados,  caracterizada  pelo  sobre-esforço  pessoal  para  superar  os  limites

socioeconômicos  ou  a  resistência  familiar  a  um  projeto  escolar  longevo  (OLIVEIRA;

NOGUEIRA, 2019). Isso pode ter sido fundamental para a aquisição de uma vaga no ensino

superior,  configurando-se  uma  prática  educativa  adotada  (mas,  dessa  vez,  própria  do

indivíduo).

A chegada ao ensino superior representou uma vitória na vida desses estudantes, o que

confirma os achados de Zago (2006). Como disse Paulo, as opções eram “trabalhar, serviço

pesado resto da vida e a faculdade representava serviço mais leve”.

É  importante  lembrar  que  permanência  desses  estudantes  na  universidade  só  foi

possível graças ao serviço moradia (concessão de moradia gratuita nos alojamentos da UFV)

ou  auxílio  moradia  (concessão  de  recurso  financeiro  para  custear  despesas  de  moradia)

fornecido pela UFV, pois, como relatado por todos, as condições financeiras das famílias não

seria suficientes para prover o sustento dos filhos fora de casa. Ainda, quem usufruía desses

benefícios tinha acesso gratuito ao restaurante universitário,  com direito a café da manhã,

almoço e jantar. Segundo Paulo, mesmo se “eu não tivesse nem um real, eu não desistiria da

universidade também não, porque tem alimentação, tem lugar para morar”, mostrando que,

assim como apontado por Portes (2001, p. 185) “a assistência oferecida e utilizada funciona

como a liga mais significativa na frágil estrutura econômica à qual o jovem está vinculado, na

esperança de concluir seus estudos universitários”.
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Integrados  à  vida  acadêmica,  os  entrevistados  deste  estudo,  assim  como  os

investigados  por  Portes  (2001),  eram diferentes  dos  colegas  de  classe  e  estavam em um

espaço dominado por indivíduos portadores de capitais econômico, social e escolar que eles

não  eram  possuidores.  A  primeira  impressão  observada  pelos  sujeitos  foi  a  de  que  eles

estavam  em  um  ambiente  cercado  de  pessoas  mais  bem  preparadas.  As  falas,  a  seguir,

representam a percepção inicial de alguns entrevistados:

E quando você entra num lugar que é bem heterogêneo, né, vem gente... tinha meus
colegas, tinha muito colega que veio de escola particular, outros de escola pública
muito boa e outros assim, e eu cheguei num ponto, assim, o professor escrevia lá e
eu não sabia nada daquilo, sabe?! (Marcos).

Naquela época, a UFV cedeu vagas para vestibular e para Enem. Então, quem fez o
vestibular já tinha se preparado para, né,  para matemática no caso. Então, eles
estavam  com  o  ensino  médio  bem  mais  afiado  do  que  eu.  Então,  eu  senti  a
dificuldade, que eu não tava entendendo muita coisa (Paulo).

Quando  eu  cheguei,  eram  pessoas...  Meus  companheiros  eram  pessoas  super
preparadas, inteligentes, que assimilavam muito rápido. Então eu vi que tinha muita
diferença na forma como eu estudava, na forma que eu falava também. Eu tinha...
Eles já eram pessoas, assim, que tinham... Eles se expressavam muito bem, então
essa  foi  uma  das  diferenças.  Assimilavam  o  conhecimento  muito  rápido.  E  a
princípio, então, eu sentia que não conseguia acompanhar eles (Leandro).

Após perceberem que estavam em um ambiente composto por pessoas socialmente

diferentes,  os sujeitos  buscaram aproximações  com os  colegas  de turma,  no intuito  de se

adequarem  à  vida  acadêmica.  Contudo,  alguns  relatos  mostram que  esse  relacionamento

acontecia apenas dentro da universidade, já que as condições socioeconômicas e a diferença

de  comportamentos  não  eram  tão  similares,  impedindo,  portanto,  a  extensão  dos

relacionamentos fora dos limites  da instituição,  conforme mencionado por Henrique e por

Marcos:

No curso, tinha, sim. Tinha uns amigos. Eu posso dizer pra você que eu não era,
assim... não é que eu era antissocial, mas é que quando você ia pro alojamento, eu
não tinha ninguém que fazia agronomia, assim, que eu conhecia, que era próxima,
lá no alojamento. Então, a maioria do pessoal morava na cidade e aí meio que você
saía da aula,  você ia pro alojamento, o pessoal seguia e ia pras festas,  ia pras
coisas. E eu, como não tinha dinheiro pra nem ir em festa, nem sair com a turma,
né, aí eu sinto que eu fiquei um pouco afastado. Mas talvez seja uma coisa minha
mesmo, de... sei lá, de ficar muito tempo no estágio também e aí eu não tinha essa
interação tanto com o pessoal da turma extraclasse. Dentro da classe sempre tive
um bom relacionamento, fazia trabalhos em grupo e tal. Mas no primeiro ano foi
bem mais difícil  por isso,  não tinha dinheiro e,  assim,  você tá conhecendo todo
mundo, e eu nunca fui assim, sei lá, muito, como se diz?! Sabe aquelas pessoas com,
tipo, alto astral, de fazer um monte de amizade, igual tinha lá, conversa com todo
mundo, né. Mas eu considero que eu tinha um bom relacionamento com as pessoas
que eu realmente conhecia, que era próximo ali, e os que não conhecia também, se
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tivesse alguma oportunidade, às vezes, de fazer algum trabalho em grupo, aquela
pessoa meio que ficava conhecido, né. Sempre foi muito fácil de fazer amizades, de
ter um relacionamento, assim. Só não era esse relacionamento mais de festa, de
empolgação, de diversão, que aí não, porque não participava. Era mais acadêmico.
(Marcos).

Então, de boa também. Bem tranquilo. Assim, na verdade, por dois fatores fizeram
com que não tivesse com a turma, em geral, grande proximidade no sentido, assim,
de galeroso, assim, com todo mundo. Primeiro porque eu cheguei depois. Como eu
era de lista de espera, quando eu cheguei já tinha rolado trote – como é que é o
nome? Esqueci a palavra –, acolhida, assim, as coisas já tinham acontecido. Então
a turma já tinha um certo entrosamento e eu cheguei depois. Só que, assim, um ou
outro, principalmente quando você chegava depois, também me entrosei no início.
Só que tem outro motivo, que é o segundo motivo que eu não era tão chegado,
assim, neles – engraçado que hoje em dia eu sou, de uns, mais do que eu era na
minha época do curso –, é por conta da questão dos gostos. Porque, por exemplo,
eu era numa turma de engenharia, numa turma de engenharia, de universitário, eu
era o que participava de grupo de igreja. Eu era o que ia pra igreja, eu era o que
participava do grupo de jovem, então,  assim, pra eles  era muito diferente,  né?!
Então, assim, na época... Nunca gostei, né, na verdade, muito de festa, de farra e
tal. Então, assim, a realidade deles era diferente da minha. Assim, a gente tinha um
relacionamento muito de boa dentro de sala, em trabalho, muito de boa. Só que
assim, como os gostos eram diferentes, principalmente no início do curso, né?! Que
eu cheguei um pouquinho depois, não entrosei tanto com eles e já procurei o grupo
pra participar da igreja e tal, então eram gostos um pouco diferentes. Então, assim,
em geral da turma, assim, de quarenta, assim, eu não era tão entrosado, de fazer as
coisas com eles, as coisas extras, por exemplo. Tinha uns dois ou três lá que eu me
dava melhor, fazia as coisas mais com eles, assim, fora. Ia almoçar no RU, marcar
de encontrar, marcar de ver um jogo, jogar bola. Aliás, o que unia a gente era jogar
bola. As coisas que eu participava da turma, ativamente, eram as peladas. Assim, as
outras  atividades,  eles  eram mais  festeiros  e  tal,  assim, então eu não entrosava
tanto, não. Nunca tive nenhum problema, muito de boa, mas com a turma, em geral,
não  era  tão  da  galera  assim,  não.  Até  hoje  eu  tenho  mais  contato  e  mais
proximidade, amizade, com uns dois, três ou quatro assim, que tinham um perfil
mais parecido com o meu (Henrique).

Enquanto Leandro e Marcos tiveram dificuldades de gerar um contato mais estreito

com colegas de turma, por serem diferentes dos demais, já Paulo, Milena e Leandro relataram

ter conseguido se relacionar facilmente com colegas da turma e veteranos do curso.

Outro ponto muito mencionado por eles  foi o nível  de conhecimento exigido para

conseguir lidar com as disciplinas, logo quando chegaram na universidade. Embora fossem

excelentes alunos durante o ensino básico, com um ritmo de estudos adequado para aquela

etapa,  nota-se que a rotina de estudos usada anteriormente não seria o suficiente  para dar

conta da fase acadêmica. Henrique ainda tentou manter, mas logo percebeu que não seria o

bastante:

Acho que eu entrei no curso bem cru, assim, de estudo mesmo, assim. Eu acho que
eu tive que ralar um cadinho aqui. Igual eu tô falando, não foi culpa da escola, não,
porque eu podia ter me preparado melhor também, até pra isso. Foi culpa minha
mesmo.  Só que eu lembro que eu entrei  aqui com uma realidade diferente.  Por
exemplo, na engenharia, de cara a gente faz física, cálculo um, as físicas e tal. E aí
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eu peguei  essas matérias no início,  nos primeiros  períodos (primeiro e segundo
período),  achando assim: “Ah, não, vou me dar bem, vou me virar,  estudar um
pouquinho aqui, igual era na escola, de boa.”. Aí veio as primeiras provas e não ia
bem, eu falei: “Não, caramba, que diferente, né, o sarrafo é um pouco mais alto,
então vou passar aperto.”. Foi aí que eu percebi que, principalmente na parte de
física, que o curso de mecânica tem muita física, eu sabia bem pouco, assim, eu
tinha bastante dificuldade. Assim, eu sabia o suficiente pra ser aprovado e sabia o
suficiente pra ir bem na escola, que não precisava de “muito” pra quem é da área.
Agora, pra ir bem no curso de engenharia mecânica, do nível que é, por exemplo,
do departamento de física aqui da UFV, aí eu sofri. Aí eu vi que “Nossa, podia ter
estudado mais antes, podia ter preparado melhor.”, entendeu?! Aí foi bem tenso,
assim (Henrique).

Esse  impacto  inicial  não  foi  exclusivo  de  Henrique,  pois  todos  relataram  certa

incapacidade de acompanhar as aulas:

Eu não sei  e,  naquela  época,  não  tinha  isso  que  tem hoje,  eu  acho  devem  ter
melhorado muito nisso, essa questão do primeiro ano, mas eu tinha aula de cálculo
no primeiro dia da primeira semana. Era na segunda-feira oito horas da manhã,
era uma aula de cálculo que o professor escrevia um monte de coisa lá no quadro,
já supondo que a gente – esperando que a gente – já sabia tudo aquilo. E quando
você entra num lugar que é bem heterogêneo, né, vem gente... tinha meus colegas,
tinha muito colega que veio de escola particular, outros de escola pública muito boa
e outros assim, e eu cheguei num ponto, assim, o professor escrevia lá e eu não
sabia nada daquilo, sabe?! Eu não tinha nem noção, por mais que tinha estudado
numa escola federal no ensino médio e, a grande maioria das coisas, eu não tinha
(Marcos).

Depois  que  eu  entrei,  acho  que  assim,  foi  suficiente  mais  tinha  coisas  que  os
professores...  Assim,  teve,  eu  vejo  que  poderia  ter  reforçado  mais,  entendeu,
algumas  disciplinas.  Igual  bioquímica.  Mesmo  eu  gostando de  química,  sempre
gostei muito de estudar a parte de química, eu via que tinha coisas que o professor
falava e eu não sabia, entendeu? Eu tinha que estudar a parte pra poder, é, tipo
assim, compreender aquela matéria que ele tava explicando. Eu lembro que a minha
primeira  aula  de  bioquímica,  praticamente,  eu  não  entendi  quase  nada  que  o
professor falou, entendeu. Começou a desenhar um monte, no quadro, um monte de
coisa lá diferente que eu não sabia que depois eu tive que procurar (Milena).

 Não conhecia, é, o ritmo é comparado com o que era, né, que eu não tinha ritmo
nenhum, foi bem puxado  porque na faculdade você precisa estudar. E a minha vida
inteira foi estudar horas antes da prova (Paulo).

E a princípio, então, eu sentia que não conseguia acompanhar eles (Leandro).

Para Coulon (2008), essa transição do ensino médio para o ensino superior é um tanto

quanto delicada. Segundo o autor, a passagem para o ensino superior é marcada por diversas

rupturas  simultâneas  nas  condições  de  existência  (que  podem  gerar  ansiedade  e

comportamentos que favorecem o fracasso) e na vida afetiva (já que, na maioria dos casos, o

indivíduo sai do seio familiar e assume uma vida mais autônoma), além de haver uma ruptura

psicopedagógica,  uma vez  que  a  relação  pedagógica  com os  professores  universitários  é,

geralmente,  extremamente  reduzida  e  bastante  diferente  daquela  vivenciada  na  educação
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básica. O autor afirma que, para conseguir sucesso na universidade, é necessário aprender o

ofício de estudante “para não ser eliminado ou auto-eliminar-se porque se continuou como um

estrangeiro nesse mundo novo” (COULON, 2008, p. 31). E, para se tornar um estudante, é

necessário afiliar-se, devendo se “naturalizar e incorporar práticas e modos de funcionamento

correntes  na  universidade  que  antes  não  faziam parte  dos  hábitos  dos  novos  estudantes”

(COULON, 2008, p. 261). Essa aprendizagem pode ser dividida em três tempos: o tempo de

estranhamento,  quando  o  estudante  entra  em  um  mundo  desconhecido;  o  tempo  de

aprendizagem, quando ele se adapta progressivamente e ocorre uma acomodação; e o tempo

de afiliação, que é o manejo relativo das regras, identificado pela capacidade de interpretá-las

ou transgredi-las.

Os  excertos  das  entrevistas  exibidos  anteriormente  representam  o  tempo  de

estranhamento em que os estudantes haviam acabado de deixar o ensino médio para entrar em

um mundo novo. Ao longo do primeiro semestre na universidade, os entrevistados buscaram

estratégias se afiliarem ao ensino superior. Referenciado por todos os cinco, o aumento das

horas de estudos foi a estratégia de afiliação mais adotada por eles. “Virar a noite estudando”,

“biblioteca  o  tempo  todo”,  frequentar  monitoria,  tutoria  e  aulões  foram  algumas  das

estratégias utilizadas para conseguir êxito nas disciplinas iniciais do curso. Outra estratégia

adotada por eles foi a de “se juntar” àqueles mais bem preparados da turma, como foi o caso

de Leandro, ou com os estudantes veteranos, a fim de buscar informações sobre as disciplinas

e dicas de estudos. 

Embora já presente durante o ensino básico, o capital social ganhou destaque na vida

acadêmica dos entrevistados, uma vez que os estudantes criaram uma rede de apoio social

rentável no contexto educacional. Embora Bourdieu (2007d) também discuta o capital social,

na presente análise, utiliza-se o conceito desenvolvido por Coleman (1988), pois, de acordo

com o conteúdo  encontrado  nas  entrevistas  e  com a  perspectiva  desse  autor,  as  relações

sociais  encontradas  são  produtivas,  possibilitando  a  realização  de  certos  fins  que  na  sua

ausência  não  seriam  possíveis.  Assim,  o  capital  social  é  definido  por  sua  função,

considerando-o uma variedade de entidades que compartilham aspectos das estruturas sociais

e  que  facilitam  certas  ações  dos  atores  (pessoas  ou  grupos)  dentro  de  uma  estrutura

(COLEMAN, 1998). Desse modo, uma determinada forma de capital social pode ser valiosa

para facilitar certas ações, mas pode ser inútil, ou até mesmo prejudicial, para outras. Nesse

sentido, considera-se que o capital social não está localizado nos indivíduos, mas sim nas suas

relações, havendo mais recursos à disposição para aqueles que se encontram imersos em tais

vínculos.
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A partir dos relatos, nota-se que essa rede de relacionamento entre pares começa a

surgir ainda durante a trajetória escolar dos investigados, em que a influência de terceiros

(OLIVEIRA, 2016) aparece como fonte crucial para o fornecimento de informações sobre as

formas de ingresso no ensino superior  ou sobre a rotina para aquisição  de uma vaga em

universidades. Milena contou que uma amiga da igreja a auxiliou na conquista de uma vaga

em uma universidade por meio do PROUNI. Paulo tinha um amigo que havia ingressado na

UFV e que relatava suas experiências na universidade quando estava visitando a cidade natal.

Henrique participou de reuniões com amigos para estudar para o vestibular. Da mesma forma,

Leandro  se  juntou  a  amigos  de  classes  sociais  mais  privilegiadas  para  conseguir  mais

informações  sobre  o  sistema  de  ensino.  E  Marcos,  bem  como  seu  irmão,  seguiram  as

experiências de um amigo e foram estudar no IF Sudeste.

O capital social,  derivado principalmente, e não somente, de uma rede de apoio no

próprio grupo social, já era presente antes da universidade e se tornou ainda mais forte com o

ingresso dos sujeitos no ensino superior.  No caso de Marcos,  essa rede de relações,  mais

especificamente sua relação com seu irmão um ano mais avançado no curso, se tornou de

suma importância para a trajetória percorrida por ele na universidade. Em diversos momentos

da entrevista, Marcos citou alguma intervenção feita pelo irmão, que o ajudou no transcorrer

da vida acadêmica.  Como também era assistido pelo PCD, o irmão de Marcos o orientou

sobre  toda  a  documentação  necessária  para  apresentar  e  ter  acesso  ao  auxílio  moradia

oferecida pela UFV. Também conseguiu que Marcos trabalhasse em um laboratório vinculado

ao  departamento  de  seu  curso,  para  cumprir  as  horas  exigidas  pela  Bolsa  ITI.  Também

orientou a como se comportar nos estudos para as disciplinas do curso e foi o responsável por

convencê-lo  a  participar  do  CsF.  Milena,  através  da  igreja,  conheceu  uma pessoa  que  a

acolheu até receber a resposta sobre o alojamento e também contou com a experiência de uma

veterana para conseguir dicas  sobre estudos,  estratégia  também adotada por Leandro para

conseguir bons resultados no curso. Já Paulo utilizou dos conhecimentos do amigo de sua

cidade natal que era veterano no curso para conseguir uma bolsa de iniciação científica. Todos

os elementos supracitados reforçam a importância dessa rede de apoio, que se converte em

capital  social,  e  contribui  para  a  permanência  no ensino  superior  e  para  que  o  estudante

usufrua das oportunidades acadêmicas. 

Embora houvesse a assistência estudantil que provia moradia e alimentação para os

estudantes  desta  pesquisa,  ainda  existia  uma necessidade  financeira  para  custear  algumas

despesas adicionais,  conforme relatado pelos entrevistados,  como aquisição de material  de

higiene pessoal, xerox ou algum lanche extra. As famílias enviaram algum auxílio financeiro
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para  arcar  com  esses  custos  extras,  mas  isso  não  foi  o  suficiente;  então,  os  estudantes

precisaram buscar alguma atividade remunerada, a fim de complementar a renda. A estratégia

encontrada  por  eles  foi  participar  de  programas  remunerados  vinculados  à  Universidade,

como  atividades  de  extensão,  monitoria  ou  tutoria,  estágios  e  programas  de  iniciação

científica. Pelas falas dos entrevistados, participar dessas atividades remuneradas não tinha a

função  única  de  sobrevivência.  Se  por  um lado  associava-se  ao  desejo  de  autonomia  da

família,  por  outro,  havia  também  uma  intenção  acadêmica  e  profissional,  permitindo-os

apropriarem com maior intensidade da cultura acadêmica, além de possibilitar a constituição

de um currículo mais favorável para quando o jovem deixasse a universidade (ZAGO, 2006). 

Nesse sentido, participar das atividades remuneradas consistiu em uma forma de evitar

ligar  para  os  pais  para  pedir  ajuda  financeira,  como também evitar  assumir  um trabalho

formal,  o  que  poderia  prejudicar  os  estudos.  Entretanto,  essa  estratégia  não  funcionou

plenamente para todos os cinco estudantes. Apesar de relatarem que a remuneração recebida

pelas atividades exercidas era suficiente para se manterem, três entrevistados contaram que

exerciam outros tipos de atividade. Milena, mais ao final do curso, trabalhou esporadicamente

como garçonete em buffets. Paulo ministrou aulas particulares e Henrique, após retornar do

intercâmbio, passou a trabalhar como freelancer para Start up.

Portanto, observa-se que o ingresso no ensino superior representou para esses cinco

estudantes uma reviravolta, enquanto oportunidade de buscarem uma vida diferente daquela

vivida  pelos  pais,  lembrando  que  isso  só  foi  possível  graças  ao  programa de  assistência

estudantil fornecido pela instituição. 

Os entrevistados alcançaram uma escolaridade superior à de seus pais ou responsáveis,

sendo os pioneiros, ou um dos pioneiros, entre os parentes mais próximos a alcançarem o

nível  da  graduação,  tornando-se  exemplos  ao  abrirem  campo  para  possíveis  devires

(DAVERNE, 2011). 

Assim como relatado por Coulon (2008), constata-se o choque inicial  causado pela

saída do ensino tutelado (ensino médio) direto para o anonimato do ensino superior, forçando-

os a criarem estratégias para se afiliarem e aprenderem o ofício de estudante. Nesse cenário, o

capital social se tornou arma valiosa, tanto para elaboração de estratégias para se afiliarem

mais rápido ao mundo universitário,  quanto para conhecerem os caminhos para atividades

extra-aulas que, segundo Nogueira (2000), são vistas como forma de ampliar  e reforçar o

saber-fazer e os saberes mínimos, servindo como forma de sustento financeiro. Além disso, as

atividades extracurriculares propiciaram a maior interação com a cultura universitária,  que

pode ter proporcionado novos olhares sobre as oportunidades oferecidas pela universidade.
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4.2 “Nem sabia que isso era possível”: experiências no Programa CsF

“Olha, oportunidade única na vida, mais raro que passar um cometa, né”. E é por meio

dessa frase proferida por Paulo em sua entrevista que se iniciam os relatos dos participantes

sobre o caminho percorrido, desde a descoberta do Programa CsF até o retorno ao Brasil. As

entrevistas  deixam  explícito  que  os  baixos  capitais  cultural  e  econômico  das  famílias

exerceram  forte  influência  na  percepção  dos  participantes,  em  relação  às  oportunidades

possíveis  para  aquele  grupo  social.  Segundo  Bourdieu  (2007c),  os  indivíduos  fazem,

consciente  ou  inconscientemente,  um  cálculo  das  “chances  objetivas  de  sucesso”  em

determinado  projeto  escolar  ou  profissional,  movidos  pelas  propriedades  de  classe  que

vivenciam (posse de capital cultural, econômico e social).

Assim,  apesar  de  alguns  dos  entrevistados  terem  relatado  que  já  conheciam

superficialmente os programas de mobilidade acadêmica internacional, participar de um ainda

parecia uma oportunidade muito distante, visto que os valores a serem desembolsados para

realizar uma experiência de tal tipo seriam incompatíveis com a realidade vivida por eles.

Frases como “[…] mas era algo que eu considerava totalmente impossível, assim, totalmente

fora, distante, não é pra mim”, falada por Marcos, “Nem sabia que isso era possível [...]”, dita

por Milena, e “Às vezes eu nem pensava muito, porque tava tão fora da minha realidade que

às vezes eu nem pensava muito sobre o tema, porque não tem como”, proferida por Leandro,

são  exemplos  dessa  percepção.  Nota-se  que,  mesmo  que  tenham  alcançado  expectativas

superiores  às  dos  pais,  os  entrevistados  ainda  condicionavam  suas  expectativas  pelas

características do mesmo grupo social.  Ou seja,  como abordado por Bourdieu (2007c),  as

condições objetivas possíveis para a classe social a qual pertencem os estudantes estavam tão

engendradas em seus habitus, que a mobilidade internacional não era, até então, considerada

uma possibilidade.

Vale lembrar, também, que os participantes desta pesquisa detinham pouca experiência

internacional, ou seja, não fizeram um contato precoce com a cultura estrangeira, seja por

meio  de  visita  a  solo  estrangeiro  ou  in  loco  (MURPHY-LEJEUNE,  2001;  NOGUEIRA,

2006), uma vez que a familiaridade com a cultura internacional (como frequentar aulas de

idiomas ou ter contato com outros jovens com experiências internacionais) ocorreu após a

chegada à universidade. 

Antes  da  entrada  no  ensino  superior,  os  entrevistados  não  conheciam alguém que

houvesse sequer visitado outro país e não fizeram aulas de outros idiomas, com exceção de
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Leandro,  fato  que  também pode  ter  contribuído  para  a  percepção  de  impossibilidade  de

realizar  um  intercâmbio  (ou  seja,  devido  à  barreira  idiomática).  Inclusive,  a  barreira

linguística foi apresentada como uma das principais dificuldades durante a implementação do

CsF.  Analisando o relatório elaborado pelo Senado Federal,  Guimarães-Iosif  et  al. (2016)

atestam que apenas 27% dos bolsistas do programa possuíam fluência no idioma do país de

destino antes de realizar o intercâmbio. Borges (2015) encontrou que, em meio aos 1.283

bolsistas  que  viajaram  para  os  EUA,  60%  recorreram  ao  benefício  para  aprimorar  a

proficiência  linguística,  realizando  cursos  de  imersão  no  país,  com  destaque  para  os

estudantes de menor nível socioeconômico. E, ainda, após teste estatístico que avaliou como o

próprio bolsista classificava seu nível de inglês ao chegar ao país, verificou-se que os bolsistas

provenientes de escolas públicas apresentaram maior deficiência no aprendizado do inglês,

aparentando ser, além de uma barreira linguística, uma barreira social.

Sob essa perspectiva, os relatos indicam que o auxílio financeiro fornecido pelo CsF

foi crucial para a participação dos cinco entrevistados, ratificando a importância de programas

como estes na trajetória de estudantes de origens sociais menos privilegiadas, embora estes

grupos sociais  não tenham sido amplamente contemplados,  como mostrado no Capítulo 3

deste trabalho e em Borges (2015), Gomes (2016), Silva (2016) e Martinez (2018).

4.2.1 Da decisão ao ingresso no Programa CsF

A possibilidade de realizar um intercâmbio estudantil internacional só virou realidade

para os participantes deste estudo a partir do surgimento do Programa CsF, que financiaria sua

ida para terras estrangeiras, mas a forma de descoberta dessa oportunidade diferiu entre os

estudantes. Paulo tomou conhecimento por meio de uma propaganda do Governo Federal,

exibida  durante  um  programa  esportivo  que  estava  assistindo,  e  que  informava  que  as

inscrições haviam sido prorrogadas. Henrique e Leandro conheciam alguns estudantes que

participaram de editais anteriores. Milena viu anúncios da UFV sobre o lançamento de editais

e Marcos ficou sabendo pelo irmão que estava interessado em fazer mobilidade internacional

e o incentivou a se inscrever.

As motivações que levaram os cinco estudantes foram essencialmente as mesmas, com

algumas variâncias entre elas. Todos os cinco estudantes alegaram que conhecer uma nova

cultura  seria  o  principal  motivo  para  se  realizar  uma experiência  internacional,  devido  à

possibilidade  de  crescimento  pessoal,  e  à  abertura  de  oportunidades.  Milena,  Henrique,

Leandro e Marcos mencionaram que aprender um novo idioma imerso no país facilitaria o
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aprendizado. Para área profissional, apenas Milena e Henrique acreditavam que a experiência

poderia  trazer algum benefício para o curso,  naquele momento.  Ademais,  a desmotivação

causada pelas dificuldades encontradas em algumas disciplinas durante o curso também serviu

de  incentivo  para  que  Henrique  participasse  do  Programa,  pois  ele  acreditava  que  a

experiência poderia trazer novos rumos para sua trajetória acadêmica.

Sobre as motivações, alguns pesquisadores elencam as razões que levam o sujeito a

realizar um intercâmbio, a partir da investigação de participantes de diferentes programas de

mobilidade. Ao analisar estudantes participantes do ERASMUS, Souto-Otero (2008) cita as

motivações  sob  duas  categorias:  investimento  e  consumo.  A categoria  investimento  diz

respeito ao desejo de obter retorno no mercado de trabalho, assim, o intercâmbio no currículo

seria  um diferencial  ao  se  candidatar  para  um emprego.  A categoria  consumo condiz  ao

intercâmbio  como  oportunidade  de  desenvolvimento  pessoal.  Ramos  (2009),  de  maneira

bastante  similar  a  Souto-Otero  (2008),  descreve  outros  dois  eixos  de  motivações  -  as

motivações  identitárias,  sendo  aquelas  que  visam  o  desenvolvimento  de  disposições  de

autonomia/crescimento pessoal;  e as motivações instrumentais,  que incluem o domínio de

línguas  estrangeiras,  criando uma rede de relacionamentos internacional,  e  aprimorando o

currículo. Entre seus entrevistados, Ramos (2019) destaca a vontade de aprender um novo

idioma associada à ideia de conhecer um outro país, assim como a possibilidade de conhecer

outra realidade.

Vilaça (2017) divide seus pesquisados em dois grupos, sendo o grupo 1 – Grupo dos

bolsistas composto por graduandos apoiados pela Fundação Universitária Mendes Pimentel

(FUMP) e o grupo 2 – Grupo dos não bolsistas composto por aqueles que dispensaram o

auxílio institucional para a realização do intercâmbio. Assim, para o grupo 1, estão alinhados

os desejos de alavancar os estudos universitários e de aprimorar currículo/histórico, a busca

de subsídio para o trabalho final de graduação e abrir caminho para a pós-graduação, a busca

de um futuro profissional mais promissor e, consequentemente, uma conquista de promoção

social,  e  o  desejo  de  conhecer  o  mundo.  Dessa  forma,  para  este  grupo,  a  mobilidade

internacional é revestida de uma oportunidade única que não se pode deixar passar. Para o

grupo 2, encontra-se um leque mais diversificado de motivações. Para além da aquisição de

um novo idioma e das motivações encontradas no grupo 1, a autora identifica uma motivação

que não se reveste  de uma finalidade pragmática e mais  imediata,  demandando o caráter

tempo para ser desfrutada. Também, têm-se a busca pessoal por maior autonomia e a criação

de uma rede de relacionamentos, visando, no intercâmbio, uma viagem exploratória para o

desenvolvimento pessoal e identitário.
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Assim como em Ramos  (2009),  as  motivações  relatadas  pelos  cinco  entrevistados

deste  estudo também podem ser  divididas  entre  as  categorias  identitárias  e  instrumentais,

sendo mais citados os motivos da categoria identitária, uma vez que todos os investigados

buscavam conhecer uma nova cultura para aprimorar o crescimento pessoal, corroborando

Vieira (2015), quando afirma que a busca pelo investimento na construção de uma carreira

profissional com fins de empregabilidade não constitui o motivo principal para participar de

um programa de mobilidade, mas sim o fascínio por novas experiências pessoais.

As  estratégias  para  escolha  do  país  de  destino  foram  bem  diferentes  entre  os

entrevistados. Mesmo sabendo o quão importante era dominar um segundo idioma para ter

um bom aproveitamento do curso, a barreira idiomática foi um grande obstáculo para Marcos,

fazendo-o optar por Portugal, inicialmente. Marcos lembra que chegou a fazer curso de inglês

por um ano e meio durante a faculdade, mas em certo ponto não conseguia entender o que era

dito nas aulas e preferiu parar. Assim, para evitar a mesma dificuldade com o idioma, optou

por um país de língua portuguesa. Contudo, como a demanda para Portugal foi altíssima, o

MEC optou por remanejar os participantes que haviam escolhido este destino e Marcos teve

que mudar de ideia. Ainda com pânico do inglês, ele, primeiramente, escolheu a Itália, pois

acreditava  que aprender  italiano seria  mais  tranquilo,  mas,  por  insistência  do irmão e  de

alguns amigos que também estavam participando da seleção, resolveu se candidatar para uma

vaga nos  Estados Unidos.  Utilizando-se da  mesma estratégia  por  causa do idioma,  Paulo

também optou por Portugal, mas também foi remanejado. Diante do ocorrido, Paulo buscou

um país de língua inglesa situado na Europa,  o que facilitaria a visita a outros países do

continente.  Estabelecidos  os  critérios,  e  acreditando  que  a  concorrência  seria  menor,  ele

escolheu a Irlanda como país de destino. Já Henrique e Leandro tiveram estratégias de escolha

bem semelhantes. Embora ambos tenham tentado fazer aula de inglês durante a graduação, o

domínio do idioma não era bom. Então, por acreditarem que a concorrência seria alta para

países de língua inglesa, eles optaram pela Alemanha, pois era um país muito desenvolvido e

com posição geográfica estratégica para visitar outros países, e, além da aprendizagem do

alemão,  teriam  a  oportunidade  de  aprender  inglês.  Quanto  à  Milena,  ela  queria  ter  a

experiência de aprender um novo idioma, mas não queria língua inglesa e, por isso, optou pela

Espanha. 

É interessante observar que nenhum deles escolheu o país de destino por causa de

benefícios  na  área  profissional,  mas  sim pelos  benefícios  culturais  que  adquiririam,  com

exceção de Henrique, que tinha uma ideia do potencial do país na área da Engenharia. Milena,

mesmo citando que um intercâmbio durante a graduação poderia trazer benefícios para a área
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profissional, não utilizou esse critério no momento de escolher o destino, o que retoma Vieira

(2015), ao mostrar que a aquisição de novas experiências pessoais é priorizada em relação ao

investimento da carreira profissional.

Portanto, foram encontradas como estratégias de escolha do país: o idioma, tendo em

vista  o aprimoramento  de  uma segunda língua;  a  localização  geográfica  do país;  o  nível

desenvolvimento do país; e os benefícios culturais fornecidos. Dessas quatro estratégias, o

idioma falado no país  foi  o  mais  citado e,  mesmo que de  forma indireta,  o  inglês  foi  a

preferência entre os pesquisados, percebendo-se a atribuição de um valor a este idioma.  Se

para os linguistas todas as línguas se equivalem linguisticamente, eles pecam ao acreditar que

elas se equivalem socialmente (BOURDIEU, 1983). 

Nesse sentido, considerando que as diferentes línguas possuem valores diferentes e

que o conhecimento delas pode ser considerado uma forma de capital, torna-se evidente que,

para determinada sociedade, em determinado momento, o conhecimento de diversas línguas

proporciona  lucros  materiais  e  simbólicos  diversos  para  um  investimento  que  pode  ser

suposto como equivalente (BOURDIEU, 1983).

Como exemplo, cita-se uma entrevista de emprego, na qual o conhecimento de inglês

poderá ter um valor de troca bem maior do que o conhecimento de espanhol ou italiano. Para

Prado  (2004),  esse  valor  atribuído  às  línguas  é  facilmente  percebido  no  caso  do  Brasil.

Segundo a autora, em 1925, o ensino secundário incluía aulas de francês, inglês e alemão.

Com a democratização e as sucessivas reformas do ensino, houve um desaparecimento das

línguas estrangeiras, na maioria das escolas. Atualmente, há uma expansão da presença de

línguas estrangeiras nas escolas e de cursos livres, estes sendo encontrados, inclusive,  em

bairros mais populares, com mensalidades mais acessíveis.

De modo similar  ao que encontrado no presente estudo, quanto à  preferência  pela

língua inglesa para o país de destino, Prado (2004) investiga as práticas educativas de famílias

das camadas médias, e salienta que 89% dos intercambistas optaram por um país que falasse

inglês. A autora também encontrou casos em que os intercambistas queriam ir para um país

que falasse outro idioma que não fosse o inglês, considerando que o inglês já era dominado.

Em muitos casos, nota-se que os estudantes optaram por países mais baratos, pois o custo

elevado de programas para certos países seriam demasiadamente altos (visto que seu estudo

abrange estudantes que realizam intercâmbio ainda no ensino básico) (PRADO, 2004).

Para Gomes (2016), entre as estratégias de escolhas dos pesquisados, encontram-se a

relação  entre  a  área  de  formação  e  o  país  de  destino,  com a  finalidade  de  aprimorar  o

conhecimento do inglês, se esquivar das dificuldades em relação à falta de proficiência em
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algum idioma (para aqueles que escolheram Portugal), e retornar para um país onde já havia

tido alguma experiência prévia. Essa estratégia também foi encontrada no presente trabalho,

pois, dos cinco entrevistados, Paulo e Marcos temiam as dificuldades com a língua inglesa,

optando incialmente por fazerem o intercâmbio em Portugal. Entretanto, com o insucesso das

tentativas, se viram obrigados a enfrentar as barreiras linguísticas nos seus países de destino. 

Da inscrição no Programa à publicação dos resultados da seleção,  os entrevistados

foram rodeados por diversos sentimentos. Leandro, Paulo e Henrique acreditavam que não

conseguiriam uma vaga e, para não criarem expectativas junto à família, optaram por não

contar a nenhum familiar sobre o projeto. Contaram apenas quando o processo já estava bem

avançado,  com  poucas  chances  de  dar  errado.  Já  Milena  e  Marcos  compartilhavam  as

informações sobre o processo desde a inscrição.

Apesar do susto em alguns casos,  ao receberem a notícia da aprovação dos filhos,

considera-se que a reação das famílias não poderia ter sido melhor. Nos casos de Leandro,

Paulo e Henrique, a notícia inesperada do aceite das candidaturas, quase no final do processo,

foi muito bem recebida e comemorada pelos familiares. A família de Milena acompanhou e

ofereceu suporte durante todo o processo, comemorando com ela a notícia sobre o resultado.

No caso de Marcos, a recepção da família já foi um pouco diferente dos demais. Como era

muito apegado à família, ele passou por um processo muito doloroso, visto que, caso fosse

aprovado, teria que passar por mais uma penosa despedida. A família acompanhou todo o

processo, mas Marcos era sempre questionado pela mãe se era realmente necessário fazer

aquilo.  Inclusive,  em razão da reação da mãe à possível saída dos filhos do país, Marcos

contou que às vezes sentia que talvez fosse melhor se o processo desse errado, demonstrando

uma insegurança emocional na sua decisão, como mostrado neste relato:

E, assim, isso tudo conversando lá em casa e tal e minha mãe sempre, no início, foi
muito resistente quanto a isso, sabe?! Não que ela não queria, né, que a gente não
fosse. Não que ela não queria que eu... Se pra mim já era difícil ver todo o potencial
que  tinha,  né,  do  intercâmbio,  pra  ela  era  mil  vezes  pior.  Então,  pra  ela,  era
simplesmente a gente indo pra um país de outro mundo, assim, nem... totalmente
fora do que ela pensava. E eu acho que teve muito isso, uma influência deles, de até
eu... não vou dizer que eu torcia contra, pra dar errado, mas era algo que não soava
tão positivo. Porque, assim, eu lembro que meu pai tava com problema de saúde, né,
nessa época,  e  minha mãe,  assim, ficava com muito medo de acontecer alguma
coisa e tal, e a gente tava longe. Aí tinha tudo isso e eu não sei se ela não queria
que a gente saísse pra mais longe ainda, aí ela tava meio que jogando com isso, né
(Marcos).

Enquanto Marcos passava por essa dualidade de sentimentos, em que não sabia se

permanecia mais próximo à família ou se partiria, diante das possibilidades que poderiam
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surgir em sua vida acadêmica e pessoal, seu irmão, mais destemido, estava determinado a ir, e

essa  determinação  ajudou  a  diminuir  a  insegurança  de  Marcos.  Da  mesma  forma,  após

compreender a importância do intercâmbio para a vida dos filhos, a mãe também concordou e

apoiou a viagem deles.

Segundo os relatos  dos  entrevistados,  o tempo transcorrido entre  a  divulgação dos

resultados da seleção e a data da viagem foi muito curto, não permitindo que eles resolvessem

um problema comum entre  eles:  a  falta  de  domínio  do  idioma do país  de  destino.  Com

exceção de Paulo, os entrevistados recorreram às redes sociais e aos amigos fluentes para

ajudarem  nessa  questão.  Paulo,  dotado  de  uma  tranquilidade  impressionante,  cruzou  o

Atlântico e  chegou à Irlanda sozinho,  contando com a ajuda apenas  de um aplicativo de

celular  que fazia  a  tradução,  quando necessário.  Leandro partiu  com um amigo,  e  assim,

durante  todo o trajeto,  aproveitava  da fluência  deste  amigo,  que traduzia  tudo o  que era

necessário. Como Viçosa não possui consulados para retirada do visto de entrada em países,

Milena teve que viajar ao Rio de Janeiro para conseguir seu visto e, nessa viagem, conheceu

alguns estudantes que também participariam do CsF. Aproveitando a oportunidade, ela anotou

esses contatos e eles combinaram de viajar para a Espanha juntos. 

Com  a  popularização  do  Programa  CsF,  os  participantes  selecionados  montavam

grupos nas redes sociais, a fim de encontrarem pessoas que iriam para o mesmo país ou até

para a  mesma instituição,  para  juntos  comprarem passagens em um mesmo horário  e  no

mesmo avião. E essa estratégia foi adotada por Henrique e Marcos. Nas redes sociais, Marcos

conheceu dois estudantes que iriam para a mesma faculdade nos Estados Unidos e, sabendo

que um deles era fluente no idioma, não desgrudou dele em momento algum. Já Henrique

viajou sozinho, mesmo tendo conseguido um grupo que também viajaria para a Alemanha na

mesma  época,  já  que  ele  precisou  esperar  o  dinheiro  do  auxílio  cair  em sua  conta,  não

conseguindo, assim, comprar a passagem de ida antecipadamente com o grupo.

Diante do exposto, percebe-se que os estudantes voltaram a utilizar do capital social

como estratégia para conseguirem lidar com a mudança de país e a falta de afinidade com os

idiomas,  porém,  dessa  vez,  de  uma  forma  diferente,  utilizando  as  redes  sociais  virtuais.

Conforme Garton, Haythornthwaite e Wellman (2006), quando uma rede de computadores

conecta  pessoas  ou  organizações,  têm-se  as  redes  sociais  digitais,  possibilitando  um

dinamismo de conexões e  de interseções que assumem o lugar  do que antes  seria  linear,

construindo  novos  contornos  nas  relações  sociais  (BRITTO;  RECKZIEGEL,  2011  apud

FERREIRA; ESPANHA, 2017). 

Para Moura (2017):
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A rede social  pode romper fronteiras  e  facilitar  a  participação de indivíduos em
grupos, nas trocas interativas e no acesso a gêneros digitais oferecidos  online, tais
como inserção  às  comunidades  de  interesse,  à  informação  em  geral,  busca  por
notícias, imagens visuais, produtos e outras oportunidades. Além disso, a rede social
pode ser um instrumento cultural dos internautas (MOURA, 2017, p. 667).

Em relação ao uso das redes sociais virtuais, Ferreira e Espanha (2017) descrevem as

motivações mais citadas pelos jovens portugueses, a saber: construção identitária, vigilância,

interação  social,  recordação  de  memórias,  aprendizagem/acolhimento  e

entretenimento/gerenciamento do humor. Dentre estas, destaca-se a interação social, pois esta

permite  a  clara  intenção de comunicação entre  os  membros da rede.  Tal  interação foi de

grande valia para os cinco entrevistados, visto que conseguiram se mobilizar por meio da

interação com seus pares e chegar ao destino sem maiores intercorrências. 

Segundo  Cordeiro  (2017),  a  constituição  de  uma  rede  social  para  emigrantes

proporciona  um  grande  suporte  para  aqueles  em  processo  de  migração,  já  que  emigrar

pressupõe deixar  aquilo que se conhece e enfrentar  o desconhecido.  A preparação para a

partida também é uma etapa em que as redes sociais denotam uma evidente proeminência,

visto  que  oferecem  informações  relativas  à  documentação  exigida  para  terminado  fim,

informações  sobre  a  viagem,  e  todas  as  ações  necessárias  para  deixar,  mesmo  que

temporariamente, o país de origem.

4.2.2 Experiências internacionais

As experiências internacionais proporcionaram novidades aos estudantes ainda quando

estes estavam no Brasil, pois todos relataram essa viagem como a primeira vez que entraram

em um avião. 

Sobre a saída do Brasil até a instalação em solo estrangeiro, cada participante passou

por uma situação diferente.  Henrique embarcou sozinho para a Alemanha, numa segunda-

feira, em um voo que faria conexão em Madrid, desembarcando, posteriormente, na cidade de

Düsseldorfn. Depois, ele ainda precisaria pegar um trem para a cidade de Arnhem. Com um

inglês  muito  “arrastado”,  Henrique  conseguiu  se  comunicar  com  alguns  alemães  que  o

informaram onde era a estação. Após a chegada em Arnhem, seguiu para uma espécie de

pensão, onde os estudantes do CsF ficariam. No entanto, como já era tarde, a portaria estava

fechada e teve que dormir em um hotel ao lado. Logo cedo no outro dia, ele se encontrou com

a tutora que o acompanharia, junto a outros brasileiros, em aulas de alemão. 
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Paulo também viajou sozinho e seu voo previa uma escala em Madrid, com troca de

avião. Ele chegou na Irlanda munido da única frase que sabia em inglês: “Sorry, I don't speak

english”.  Após  a  saída  do  aeroporto  de  Dublin,  Paulo  seguiu  para  o  ponto  de  encontro

indicado previamente por e-mail,  passando a se comunicar com os nativos através de um

aplicativo de tradução.

Com mais dois companheiros de viagem, Marcos saiu de Belo Horizonte e fez uma

primeira parada no Aeroporto de Miami, depois prosseguiu para Dallas, onde pegou mais um

voo para o Estado do Kansas, onde faria o intercâmbio. Ele relatou que a ansiedade era tanta

que não conseguiu comer nada durante todo o trajeto. Acompanhado de uma pessoa fluente

em inglês, Marcos não passou por nenhum apuro e, quando era necessário, o amigo fazia a

tradução. Ao chegarem na cidade de Manhattan, também conhecida como “Little Apple”, os

estudantes foram recebidos pela tutora, que os acompanharia até um tipo de condomínio onde

todos os brasileiros costumam ficar. 

Leandro e Milena tiveram percursos bem parecidos com o de Marcos, já que, mesmo

sem saberem o idioma, tiveram ajuda de fluentes até seu destino. Milena ainda passou por um

episódio curioso, pois além de precisar de um tradutor, também precisaria de alguém para

falar  por  ela.  Ao  chegar  na  Espanha,  ela  perdeu  a  voz  e  ficou  quase  uma  semana  sem

conseguir  falar  (por  causa  do  clima  muito  seco  ou  por  questões  psicológicas).  A tensão

emocional vivida por Milena indica o quão complexa é a experiência social, conforme Dubet

(1996), que relaciona elementos objetivos (dificuldades com a língua, contato com pessoas,

objetos  e  lugares  estranhos,  por  ex.)  e  subjetivos  (sentimentos  de  insegurança,  incerteza,

estranhamento). O resultado depende, segundo o sociólogo, das formas possíveis de ação do

sujeito sobre o mundo e sobre si mesmo. Por isso, a chegada e os primeiros meses em um

outro país foram vividos por cada um dos cinco estudantes de modo singular, embora haja

muitas semelhanças.

Já instalados, os bolsistas começaram a vivenciar experiências do intercâmbio. Como

havia diversos estudantes brasileiros na mesma situação dos entrevistados, rapidamente foram

formados grupos para apoio durante a estadia no estrangeiro. Quatro dos cinco entrevistados

optaram por residir em moradias estudantis das universidades ou em apartamentos alugados

por um grupo de brasileiros, fato que facilitou a adaptação. Paulo foi o único que escolheu

morar  com uma família,  uma opção  chamada  host  family,  oferecida  pelo  CsF.  Após  sua

chegada em Dublin, Paulo encontrou a família, em um ponto de encontro estabelecido pela

universidade. A família era composta pelos pais - mãe formada em enfermagem e trabalhava

na área administrativa de um hospital e pai formado em tecnologia da informação e trabalhava
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no banco central da Irlanda -, e três filhos, sendo que a mais velha fazia faculdade e os dois

mais novos ainda estavam na high school. Inicialmente, Paulo usava o aplicativo de tradução,

mas logo a prática foi desestimulada pela família acolhedora, que o encorajava a “se virar”.

Segundo Terrier (2009), chegar e morar em um território estrangeiro significa estar em

contato com novos padrões, novos hábitos, nova cultura e o choque cultural é percebido de

maneira  diferente  por  cada  indivíduo.  Enquanto  alguns  passam  pelos  efeitos  do  choque

cultural quase despercebidamente, outros têm crises que os leva a retornar ao país de origem.

Um efeito  moderado  do choque  cultural  pode  ser  notado  em Milena,  quando  relatou  ter

perdido a voz durante sua chegada na Espanha. Pelas experiências relatadas, acredita-se que

os estudantes tenham superado a mudança de cultura a partir da rápida criação de uma rede de

relacionamento (criada no país ao chegarem).

Cordeiro (2017) explica que a presença de uma rede social na fase de instalação no

novo país é da maior importância em vários domínios, como disponibilização de local para

moradia, divulgação de oportunidades de trabalhos, apoio ao cumprimento de formalidades e

enquadramento  das  rotinas  na  sociedade  de  acolhimento.  A expressão  mais  visível  desse

fenômeno pode ser ilustrada pela aglomeração física de migrantes de uma mesma origem

nacional (ou regional) em determinadas localidades, como percebido pelos entrevistados que

moravam com grupos de brasileiros. Ramos (2019) e Vilaça (2017) também comentam sobre

a busca pela rede de apoio composta por intercambistas, compreendendo que a constituição

desse  capital  social,  com  propriedades  familiares  aos  intercambistas,  torna  esse  tipo  de

experiência menos internacional, porém permite que a mobilização coletiva de estratégias seja

facilitada.

Como mencionado anteriormente, o maior problema percebido pelos participantes foi

a falta de conhecimento de um segundo idioma. O curso de língua oferecido pelo Programa

CsF foi uma grande oportunidade para criar independência e aproveitar o momento único que

estavam vivendo. Dos cinco participantes, apenas Milena não ficou pelo menos um semestre

estudando somente o idioma nativo. Segundo ela, antes de sair do Brasil, o CsF disponibilizou

uma plataforma online com aulas básicas de espanhol. Ela chegou a fazer algumas, mas não

se dedicou devido a pendências da viagem. Após sua chegada a Léon, cidade onde realizaria o

intercâmbio, a universidade disponibilizou um cursinho de espanhol para estrangeiros, o qual

ela frequentou por duas semanas, antes do início das aulas.

A estadia dos entrevistados pode ser dividida em: aulas de idiomas, aulas universitárias

e estágio, sendo que nem todos participaram das três etapas. Sobre a duração das aulas de

idiomas, elas variavam de acordo com o nível de aprendizagem de cada um, indo de duas
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semanas, como foi o caso de Milena, até dois semestres letivos, como foi o caso de Paulo. 

As experiências com o idioma foram bem diferentes entre os entrevistados, conforme

descrito a seguir:

Bastante tenso,  né,  porque não sabia nada também. Quando eu falo nada, não,
assim,  zero,  não,  porque,  assim,  verbo to  be,  essas  coisas  assim,  a  gente ainda
conseguia entender, talvez, ou pelo menos essa construção gramatical, tinha uma
pequena noção, uns vinte por cento. Mas eles receberam a gente muito bem e aí
fizemos uma prova de nivelamento que colocou cada estudante em cada nível, né,
que  são  vários  níveis,  eles  têm  um  programa  só  pra  receber  estudantes
internacionais, sabe?! Não brasileiro. Brasileiro foi uma grande leva que foi de uma
vez, mas eles são acostumados a receber muito chinês, muito árabe que faz desde lá
do beabá até a coisa. Acho que, me parece que tudo dá uns quatro, cinco anos de
curso, então eles têm isso. Então eles têm muita experiência com receber estudante
que não sabe nada. E aí eu fiz o nivelamento, minha nota chegou, tipo, pro nível...
era o nível intermediário mais baixo. Foi a nota, assim, por muito pouco eu não
caía no básico, mas aí eu cheguei no intermediário bem baixo, tanto é que aí foi
minha maior dificuldade porque eu já tava lidando com o pessoal que já vinha, né,
de um curso lá,  né,  outros tavam chegando também, mas já tinham um domínio
melhor da língua. Eu era o mais distante, mas pra mim foi muito bom isso porque
meio que, assim, não tinha nenhum brasileiro na turma, e eu tinha que me esforçar
muito pra poder chegar naquele nível (Marcos).

Ah, no começo eu não entendia nada, né. No começo, assim, teve esse curso de
idiomas antes,  que ajudou bastante,  assim, a perder o medo de começar a falar,
comunicar.  Mas,  mesmo assim, é,  tive dificuldades quando comecei  a disciplina,
porque os  professores  falavam muito  rápido,  é  um espanhol  da  Espanha,  é  um
espanhol diferente que o espanhol aqui da América Latina. Eles falam muito rápido,
muito atropelando. E, comunicar, também, com os outros alunos, né (Milena).

Foi, foi difícil. Demorou três meses para a coisa começar a engrenar. É, eu cheguei
lá em setembro. Em dezembro, eu fiz uma viagem com alguns amigos brasileiros
para Londres e Paris. Aí, foi ali que eu comecei a ver a real dificuldade, porque,
querendo ou não, lá na Irlanda me virava, né. Gesticulava, tal. Mas, ai, você tá
viajando mesmo, você precisa de informações, você não conhece o país, a cidade
onde você tá. Ai, foi ali que eu fui forçando mais e acabou que o inglês com três
meses já dava pra falar alguma coisinha (Paulo).

Depois, como a gente tava um grupo de brasileiros ali, então foi fácil se comunicar.
Se comunicava em Português. Todo mundo começou o Alemão do zero, então com o
tempo eu adquiri também independência no Alemão e comunicava com os alemães
com o que eu sabia. A partir disso eu passei também a ter independência, a fazer as
coisas sozinho, sem problema nenhum. Então, estratégias que utilizei também era, a
gente chamava de tandem, que é quando você encontra pessoas que têm interesse
em aprender sua língua, no caso pessoas que tavam interessadas em aprender o
Português,  e  elas  ensinavam o  Alemão.  E  também...  Sim,  participar  de  eventos
também, na língua alemã, e  estar mais em contato com alemães também. Essas
foram  as  estratégias  que  eu  utilizei  nesse  período  de  aprendizado  da  língua
(Leandro).

Foi uma das coisas que me motivaram, uma das grandes motivações minhas no
intercâmbio – que talvez funcionaram pra aquilo que foi um dos meus objetivos, que
é recuperar a autoestima de “Não, consigo aprender as coisas.” – foi essa curva de
aprendizado do alemão porque eu desenvolvi até bem, pra quem não sabia nada.
Então,  assim,  eu  consegui  e  isso me animou,  sabe?!  Eu ia bem nesse  curso  de
alemão,  tirava  boas  notas,  ia  bem,  tava  vendo  que  eu  tava  conseguindo  me
comunicar com as pessoas e isso me dava motivação, assim, isso melhorou bastante.
Lá eu melhorei pouco no inglês, porque eu fiquei tão focado no alemão. […] Assim,
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esses primeiros seis meses, foram seis meses que me fizeram bem no sentido, né,
naquilo que eu fui buscar lá, que é ver que “Nossa, eu consigo aprender as coisas.”,
foi bem melhor do que o tempo de universidade (Henrique).

Passado  o  período  do  curso  de  idiomas,  os  estudantes  iniciaram  as  aulas  nas

universidades escolhidas. Paulo realizou dois períodos de curso de inglês antes de iniciar as

aulas na universidade. Já Marcos fez somente aulas de idiomas no primeiro semestre e, ao

final deste, efetuou um novo teste de nivelamento e o bom resultado permitiu que ele pudesse

fazer  o  curso  de  línguas  e  disciplinas  concomitantes  no  semestre  seguinte.  No  terceiro

semestre,  ele fez somente disciplinas de graduação. No caso de Leandro e Henrique,  eles

fizeram  os  cursos  de  alemão  em  um  lugar  distinto  da  universidade  onde  cursaram  as

disciplinas.  Enquanto  estavam  fazendo  o  curso  de  alemão,  ambos  tiveram  tempo  para

pesquisar mais sobre as instituições de ensino que receberiam os intercambistas do CsF e,

após concluírem o curso, seguiram para a instituição escolhida. Leandro foi para a Universitat

Trier e Henrique foi para a Karisrusher Institut Für Technologie.

Perguntados  se  o  conteúdo aprendido no curso de  idiomas  foi  suficiente  para  que

conseguissem  acompanhar  as  aulas,  alguns  tiveram  mais  dificuldades,  enquanto  outros

tiveram mais facilidade, conforme mostrado nos trechos a seguir:

Olha... isso é até engraçado. No ambiente de sala de aula era muito fácil para mim
conseguir entender, entender o inglês. Já na rua, já, já tinha umas dificuldades de
vez em quando, até porque, né, as expressões, aqueles inglês sem sotaque deles não
ajudava muito. Mas no ambiente de sala de aula eu conseguia entender bem. O
professor se comunicava muito bem (Paulo).

Então, foi mais ou menos assim. No curso de alemão, eu percebi que eu tava indo
bem, tirava boas notas e quando terminou o curso, eu fiz a prova e fui aprovado
com boa nota,  pensei  assim...  Fui  iludido,  porque  eu  pensei  assim:  Nossa!  Sei
alemão,  então.  Tô  preparado  pra  ir  pra  universidade.  Quando  chegou  na
universidade,  eu  vi  que  o  buraco  era  mais  embaixo  porque  uma  coisa  é  você
aprender alemão pra você conseguir conversar com o pessoal na roda, na mesa do
bar ali, de boa e tal. Outra coisa é você estudar coisas específicas, né, simulação de
funcionamento do motor à combustão, em alemão. Então tem muito termo técnico,
os professores falam a aula bem rápida, rende ali, assim e tal. Então, assim, acho
que a dificuldade maior foi a questão do idioma mesmo, assim. Por mais que eu
tinha ido bem no curso e isso me animou, mas ainda era... Foi mais ou menos a
mesma  ilusão  do  ensino  médio  pro  superior,  foi  do  meu  curso  de  alemão  pra
universidade (Henrique).

Principalmente esse período, o segundo período, que foi metade no curso e metade
no coisa, eu tava muito ainda cru, né. Conseguia entender algumas coisas por conta
de, como se diz, aquele estalo que dá, que você começa a conseguir entender as
coisas.  Mas  o  aproveitamento  poderia  ser  muito  melhor  se  eu  já  tivesse  uma
bagagem melhor de inglês. Então, assim, não foi suficiente, eu posso dizer assim.
Com seis meses, os primeiros meses, não foi suficiente pra projetar uma disciplina
igual você tem aqui, por exemplo (Marcos).
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Henrique cursou diversos períodos na UFV antes de realizar a mobilidade acadêmica,

fato que Coulon (2008) julga como benéfico para uma rápida afiliação. Contudo, ele pode ter

sofrido uma nova ruptura de sistemas de ensino, ao dizer que, no início, se sentia preparado

para  frequentar  as  aulas  na  universidade  alemã,  mas  logo  percebeu  que  não  estava  tão

preparado assim.  Esse  tempo de estranhamento  de Henrique,  ao  começar  a  frequentar  as

disciplinas em um idioma diferente, foi rapidamente superado, e ele conseguiu aprovação em

todas as disciplinas cursadas, mesmo com as dificuldades iniciais com o idioma.

Vale lembrar que Milena fez um curso básico de espanhol de duas semanas antes de

participar das aulas da graduação, o que a ajudou em sua desenvoltura com o idioma. No

entanto, tais aprendizagens não foram suficientes para que ela entendesse completamente o

que os  professores  ensinavam durante  as  aulas.  Assim,  para  compensar  a  defasagem,  ela

começou a estudar por conta própria, utilizando o material das aulas e os livros das disciplinas

como método de estudo. No final, o esforço valeu a pena, já que ela conseguiu tirar melhores

notas que as alunas hispânicas.

Transposta a barreira idiomática, foi perguntado aos entrevistados sobre as disciplinas

cursadas e a universidade frequentada. Em termos de nível de dificuldades, todos relataram

que não sentiram tanto, pois a base cursada na UFV foi muito boa e o nível de exigência

oferecido  pela  universidade  mineira  já  era  muito  alto.  Assim,  esses  fatores  combinados

permitiram que eles acompanhassem o conteúdo das disciplinas. 

Marcos contou que, em termos de horas em sala de aula, fazer as disciplinas foi muito

tranquilo, pois é padrão na  Kansas State University os estudantes cursarem menos créditos.

Enquanto no Brasil ele cursava vinte e quatro créditos ou mais, lá ele fazia dezesseis, mas, em

compensação,  tinha  que  estudar  muito  por  fora,  para  dar  conta  tanto  do  conteúdo  das

disciplinas quanto do inglês. 

Já Henrique achou o sistema de ensino alemão bem diferente. A grade curricular do

curso de Engenharia Mecânica da UFV permitia fazer algumas disciplinas optativas, mas com

um leque bem pequeno de opções, tornando o estudante um engenheiro que sabe um pouco de

tudo. Em contrapartida, a grade da Alemanha permitia, a partir de determinado período do

curso, que o aluno escolhesse as disciplinas a serem cursadas, podendo, então, se tornar um

engenheiro especialista em um único tema, o que, na visão dele, evitaria algumas reprovações

que teve na UFV, já que as disciplinas eram de uma área com a qual ele não tinha afinidade e

mesmo assim era obrigado a cursar. Segundo Henrique, outra vantagem do sistema de ensino

alemão é a possibilidade de se matricular apenas naquelas disciplinas que iria fazer prova e

receber uma nota. Isso porque, durante as duas primeiras semanas de curso, é permitido ao
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estudante  frequentar  quantas  aulas  achar  necessário  e,  após  descobrir  as  que  mais  lhe

interessavam,  se  matriculava  para  realizar  a  prova  ao  final  do  período  e  abandonava  as

demais. 

Paulo relatou que a única coisa que achou diferente na Dublin Institute of Technology

foi a forma de avaliação, pois os estudantes faziam uma única prova ao final do período e a

nota que tirassem era a que constava no histórico escolar. 

Milena e Leandro não comentaram sobre as diferenças entre os sistemas de ensino. 

É válido ressaltar que Terrier (2009) evidencia a diferença de metodologia entre as

universidades  (de  origem e  de  destino  para  intercâmbio),  sendo esta  a  maior  dificuldade

vivida pelos intercambistas sulamericanos na Grã-Bretanha e França. No presente estudo, os

entrevistados  parecem  ter  se  adaptado  bem  à  metodologia  utilizada  na  universidade  de

destino.

Sobre a estrutura das universidades frequentadas, os cinco entrevistados relataram que

a UFV não deixa a desejar, mas está um pouco longe da realidade que encontram por lá.

Henrique representa bem as diferenças estruturais entre as universidades brasileiras e alemãs:

[...] Eu faço engenharia mecânica e comparar o que a gente tem aqui na UFV, que
já é uma universidade muito boa, pra que eu tava lá na Alemanha, sabe?! Tipo
assim, a diferença é bem absurda mesmo, assim, em relação a equipamento. Por
exemplo, nosso... Não é nem a área que eu gosto não, mas é só um exemplo, assim,
do que  a  gente  tem de  melhor aqui  na UFV,  nossa  central  de  usinagem tem a
máquina  CNC,  melhor  que  a  gente  tem,  no  curso  aqui,  é  isso,  um  centro  de
usinagem  que  é  computadorizado  e  tal.  Tipo  assim,  desse  que  tem  aqui,  que
demorou  anos,  foi  uma  briga  pra  conseguir  a  verba,  pra  conseguir  instalar,
conseguir fazer funcionar, lá tinha um monte, entendeu?! Tipo assim, lá tinha um
galpão com vários (Henrique).

Em relação ao conteúdo cursado, todos os entrevistados tiveram bom aproveitamento.

Eles conseguiram fazer disciplinas que teriam equivalência no retorno à UFV mas, no geral,

realizaram disciplinas diferentes daquelas oferecidas na instituição brasileira, fato que era de

se esperar, já que uma das premissas da mobilidade acadêmica internacional, sobretudo do

Programa  CsF,  é  a  importação  de  conhecimento,  ou  seja,  cursar  fora  aquilo  que  não  é

oferecido pela instituição de origem. 

Sob essa  perspectiva,  Milena  relatou  que  conseguiu  fazer  algumas  disciplinas  que

seriam consideradas obrigatórias na UFV, mas fez outras bem diferentes, como foi o caso de

Saúde Pública, que varia seu conteúdo de acordo com a região ou país. 

Buscar disciplinas diferentes daquelas previstas na UFV foi um objetivo buscado por

Leandro. Desde o início, ele já pensava em fazer matérias diferentes, porém correlacionadas
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ao seu  curso,  para  que  possibilitasse  uma ampliação das  suas  opções  de  trabalho,  e,  em

virtude disso, descobriu um novo nicho de trabalho e passou a se dedicar a ele. Antes do

intercâmbio, Leandro trabalhava na área de Botânica, com Anatomia Vegetal, e depois, passou

a trabalhar com Ecotoxologia, área em que vez o mestrado e prossegue com o doutorado. 

Henrique teve um pensamento bem parecido com o de Leandro. Segundo seu relato:

Eu pensei assim: “Eu tô aqui, vou aproveitar pra fazer as matérias que lá não tem.
Tipo  assim,  eu  vou  aproveitar  pra  fazer  umas  específicas  aqui,  aproveitar  os
laboratórios daqui ou essas matérias.”. Tipo assim, tinha matéria lá que era bem
específica de área que eu gostava: energia renovável, energia eólica, processo de
otimização de motor, coisa que aqui na UFV não tinha pra eu fazer. Falei assim:
“Ah, eu não vou importar com tempo de curso, depois eu vou lá e formo. Um dia eu
formo, vou aproveitar o tempo aqui, vou fazer as matérias que eu não consigo fazer
lá  porque  lá  não  tem.”.  Isso  ia  agregar  mais  pro  meu  currículo  e  tal  e  pro
aprendizado também, então eu preferi  fazer  as matérias que não tinha aqui  (na
UFV) (Henrique).

Além do curso de idiomas e das disciplinas de graduação, os participantes tinham

ainda a possibilidade de realizar um estágio no exterior, mas apenas dois dos entrevistados

conseguiram cumprir essa fase. Milena, com a ajuda da coordenadora de curso, conseguiu

estagiar em um hospital de ponta de Léon. E Marcos fez seu estágio em um laboratório da

própria  universidade.  Henrique  tentou  realizar  o  estágio,  mas  não  conseguiu,  tornando  o

acontecimento sua frustração com o intercâmbio. Na reta final do intercâmbio, ele se dedicou

a encaminhar currículos para empresas alemãs, era chamado para alguns processos seletivos

mas não estagiou em nenhuma empresa. Ele não recebeu nenhum  feedback dos processos

seletivos, mas acredita que não conseguiu uma vaga pelo baixo conhecimento em inglês, que

era sempre um pré-requisito nos processos de seleção.

Pontua-se que os estudantes não ficaram no exterior  por conta exclusivamente dos

estudos. Como relatado por todos, os auxílios recebidos eram suficientes para se manterem e

ainda era possível fazer reservas de dinheiro para poderem viajar e conhecer novos lugares e

culturas no tempo livre, assim como os pesquisados por Vilaça (2017), que viajaram a turismo

com frequência, como estratégia para valorizar ainda mais a experiência internacional.

4.2.3 Retorno ao Brasil

Após  um  ano,  no  caso  de  Milena,  e  um  ano  e  meio,  no  caso  dos  demais,  os

entrevistados retornaram ao Brasil para concluir o curso. O tempo que ficaram no intercâmbio

acabou impactando a trajetória acadêmica dos entrevistados. 
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Para Milena, embora tenha ficado menos tempo fora, o intercâmbio resultou em um

aumento de dois anos de curso. Ela saiu para o CsF em um período par (correspondente ao

segundo período de  2012) e  também retornou no período par  seguinte;  como não fez  as

disciplinas oferecidas no período ímpar, ela teve que fazer poucas disciplinas no período de

retorno e aguardar para regularizar a grade curricular. 

Paulo também estendeu o curso por mais dois anos após o retorno do intercâmbio. 

Já  Henrique  não  estava  preocupado  com o  tempo  que  levaria  para  se  formar.  As

disciplinas  que  ele  fez  no  intercâmbio  foram  aproveitadas  na  UFV como  carga  horária

optativa,  sanando  esta  pendência;  assim,  restaram  apenas  as  obrigatórias  para  serem

concluídas, o que agregou mais um ano de meio no curso. 

Marcos  teve  um  acréscimo  de  dois  anos  no  curso  após  o  intercâmbio,  pois  ele

considera ter  sido “vítima” de uma greve que desorganizou os períodos,  aumentando seu

tempo de curso. 

Por fim, Leandro teve o tempo de curso aumentado em um ano e meio, pois, como já

estava mais avançado no curso, não tinha carga optativa a ser cumprida, restando apenas as

obrigatórias para terminar.

Questionados  sobre  a  importância  da  realização  de  um  programa  de  mobilidade

acadêmico, os cinco foram unânimes em responder que o principal benefício proveniente da

participação foi a  aquisição de um novo idioma,  já que a  maioria havia tentado aprender

enquanto estava na UFV, mas não houve sucesso, por não ter tempo para se dedicar. Esse foi o

caso  de  Leandro  e  de  Milena,  que  se  sentiram  frustrados  por  não  acompanharem  o

desenvolvimento das aulas de maneira adequada, como foi o caso de Marcos. 

Conhecer  novas  culturas  também foi  uma experiência  única para os  entrevistados,

pois,  além  de  estarem  em  um  país  diferente,  ainda  tinham  muito  contato  com  outros

estudantes de diversas partes do mundo, fato que ampliou a experiência cultural de todos. 

Além da  fluência  em língua estrangeira  adquirida,  a  maturidade  desenvolvida  e  a

experiência vivida foram outros benefícios conquistados, proporcionando uma “abertura de

mente” para que buscassem aquilo que realmente queriam. No caso de Paulo, essa maturidade

foi bem percebida em sua trajetória, quando ele resolveu mudar para o curso de Engenharia

Civil para ir em busca de um sonho antigo. Para Henrique, serviu para “abrir seus olhos”

quanto a sua capacidade de aprendizagem, pois ele “não estava indo também na graduação”

antes da viagem, não pelo fato de que não conseguia aprender, mas porque estava em uma

área que não tinha afinidade. Leandro e Marcos afloraram a ideia de continuar os estudos na

pós-graduação, inclusive, Leandro retornou à Alemanha após a conclusão do curso, para dar
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sequência aos estudos na área de Ecotoxicologia, área pouco desenvolvida no Brasil. Marcos

prosseguiu com o mestrado em Fitotecnia na própria UFV, e Milena seguiu os estudos em

uma residência em Enfermagem, em um hospital  de referência  em Oncologia,  no Rio de

Janeiro.

Portanto, encontram-se estudantes que olharam para além das possibilidades objetivas

da  classe  social  a  qual  pertenciam,  conseguindo  superar  suas  próprias  expectativas  ao

realizarem uma mobilidade acadêmica internacional. 

Diferente  do  superinvestimento  educacional  encontrado  nas  classes  médias,  os

entrevistados  contaram  com  uma  base  moral  familiar  estável  e  com  práticas  educativas

familiares voltadas à escolarização menos intensas e regulares, como também tiveram algum

apoio de professores na educação básica e pessoas externas à família, sendo necessário que

desenvolvessem, eles mesmos, esforços e estratégias mais assertivas para conseguir uma vaga

no ensino superior. 

Não diferente de outras pesquisas, os estudantes também encontraram dificuldades ao

entrarem no mundo universitário,  já que é necessário aprender o ofício de estudante para

seguir com os estudos no ensino superior. Para conseguirem afiliar-se à universidade, além de

uma  grande  dedicação,  utilizaram-se  do  capital  social,  a  fim  de  buscarem  as  melhores

estratégias  para o aprimoramento  dos estudos.  E ainda,  para se suprirem financeiramente,

utilizaram as atividades remuneradas oferecidas pela UFV como forma de complementar a

renda.

O  Programa  CsF  trouxe  uma  nova  realidade  para  os  entrevistados,  ao  ser

proporcionada  uma  nova  experiência  que  não  seria  possível  sob  as  condições  que  os

estudantes se encontravam. Com a finalidade de aprender um novo idioma, conhecer novas

culturas, e ainda aprimorar os conhecimentos sobre o curso, os cinco participantes partiram

para terras estrangeiras, onde desenvolveram uma nova rede de relacionamentos para otimizar

a experiência, proporcionando o aumento da bagagem cultural e a tão desejada “abertura de

mente”.
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CONCLUSÃO

A presente dissertação foi estruturada sob dois eixos a fim de elucidar se o perfil dos

bolsistas  da  UFV  participantes  do  Programa  CsF  é  similar  ao  encontrado  na  literatura,

considerando  os  contextos  histórico  e  político  da  internacionalização  do  ensino  superior

brasileiro, e, assim como apontado que estudar no exterior é uma prática recorrente entre os

membros de camadas socioeconômicas mais privilegiadas, examinar quais seriam os fatores

que  influenciaram  os  estudantes  provenientes  de  camadas  populares  a  participarem  do

Programa CsF.

Na introdução desta pesquisa, afirma-se que a internacionalização dos estudos pode

ser considerada tão antiga quanto as próprias universidades, pois, ainda na história antiga, era

notada uma grande circulação de mestres entre Roma e Atenas, prática que perdurou durante a

idade  média  entre  os  países  europeus.  No  Brasil,  com a  demora  da  implementação  das

primeiras universidades no país, no século XX, era costume de a elite brasileira mandar seus

filhos estudarem na Europa. Após a instalação das primeiras universidades em solo brasileiro,

o  governo  ainda  utilizou  estratégias  internacionais  para  otimizar  os  recursos  humanos,

visando  aprimorar  a  produção  industrial  e  agrícola.  Porém,  esse  artifício  sempre  esteve

voltado à pós-graduação, até que, no século XXI, foi lançado o Programa CsF, no intuito de

internacionalizar a ciência e o ensino superior brasileiro, na etapa da graduação.

Nesse sentido, nota-se que o Programa CsF estava inserido em um momento político

que  visava  a  democratização  do  acesso  ao  ensino  superior,  por  meio  de  programas

governamentais  que proveriam o maior  acesso e  a  permanência  dos estudantes  no ensino

superior, como o REUNI, que ampliou o número de vagas e propiciou a interiorização das

universidades federais, expandindo a rede de institutos federais. Do mesmo modo, institui-se a

Lei das Cotas, que definia cotas para estudantes oriundos do ensino público, de baixa renda e

autodeclarados pretos, pardos ou índios. 

Através de pesquisas sobre o perfil do estudante universitário, foi possível observar

que as políticas públicas adotadas surtiram um efeito democratizador no ensino superior, uma

vez  que  as  ações  permitiram  a  inclusão  de  estudantes  de  classes  sociais  historicamente

excluídas desse nível de ensino. Entretanto, o aumento do acesso de estudantes de camadas

populares  ao  ensino  superior  não  reverberou  a  participação  em  mobilidade  acadêmica

internacional, embora oferecesse auxílio financeiro aos estudantes, propiciando a participação

daqueles socialmente favorecidos e escolarmente selecionados.
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Então,  atesta-se que  o perfil  do bolsista  da  UFV participante  do Programa CsF é

composto  predominantemente  por  uma  elite  econômica  e  cultural,  masculina,  branca,  de

famílias menores, provenientes de uma rede ensino particular e com uma trajetória escolar de

sucesso.  Não  diferente  das  pesquisas  relatadas,  conclui-se  que  o  subsídio  concedido  aos

estudantes  pelo  CsF não constituiu  fator  suficientemente  forte  para atrair  e  oportunizar  a

participação  de  estudantes  de  camadas  populares  no  programa,  visto  que  a  maioria  dos

intercambistas era pertencente às camadas mais privilegiadas, em uma proporção maior do

que os participantes de outros PMIs.

De acordo com a revisão de literatura, o alto capital cultural, o habitus de migrante, o

capital  de  mobilidade  e  a  trajetória  escolar  de  sucesso  foram  apontados  como  fatores

contribuintes na decisão de realizar uma mobilidade acadêmica. Entre os cinco entrevistados

desta  pesquisa,  foi  constatado  um  baixo  capital  cultural  entre  as  famílias  em  que  os

antecedentes dos investigados, sendo que a maioria tinha concluído, no máximo, a primeira

etapa  de  ensino  fundamental;  em  alguns  casos,  os  pais,  levando  em  consideração  o

condicionamento das expectativas pelas características daquele grupo social, preferiam que os

filhos  trabalhassem  ao  invés  de  prosseguirem  os  estudos  no  ensino  superior.  Portanto,

confirma-se que o capital  cultural  das famílias não foi um fator impactante na decisão de

estudar fora.

Com  relação  aos  elementos  constituintes  do  habitus de  migrante  e  ao  capital  de

mobilidade,  foi  encontrado  apenas  um  fator  comum  aos  entrevistados,  que  pode  ter

influenciado  a  decisão  de  estudar  no  exterior,  que  é  a  familiaridade  com deslocamentos

espaciais, haja visto que todos tiveram que se mudar de cidade pelo menos uma vez (quando

ingressaram na universidade).

Sobre  as  práticas  educativas  utilizadas  pelas  famílias  desta  pesquisa,  segundo  os

relatos  dos  cinco  participantes,  conclui-se  que  não  houve  nenhuma  prática  que  causasse

influência  direta  na  decisão  de  realizar  a  mobilidade  acadêmica,  mas  algumas  delas

contribuíram para que os entrevistados tivessem uma trajetória escolar de sucesso, além de

terem contribuído para que os referidos estudantes percorressem o ensino superior com certa

tranquilidade e encarassem novos desafios no exterior.

Sobre os fatores abordados pela literatura,  cita-se a posição na fratria como aquele

fator que pode ter impactado a decisão de estudar fora. Dois dos entrevistados eram os mais

velhos de famílias pouco numerosas, o que pode ter contribuído para um maior investimento

educacional e um maior êxito educacional.  Os outros três, embora pertencentes a famílias

mais numerosas, eram os filhos mais novos e podem ter se beneficiado das experiências dos
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mais velhos, obtendo, portanto, maiores oportunidades, como a experiência internacional e os

auxílios educacionais.

Como  os  entrevistados  utilizaram  um  sobre-esforço  pessoal,  subsidiado  pelos

processos educativos a que foram submetidos em suas trajetórias escolares e de vida, para

superar  os  limites  socioeconômicos  e  ingressarem na universidade,  a  mesma mobilização

individual  foi  utilizada  para  que  conseguissem  participar  do  CsF,  uma  vez  que  eles

empenharam esforços  acadêmicos e  pessoais para se  submeterem ao processo seletivo  do

programa, visando o benefício que a experiência  internacional  poderia trazer para as suas

trajetórias.

Ademais,  durante  a  trajetória  universitária,  todos  os  investigados  participaram  de

atividades extracurriculares,  como estágios,  monitorias,  iniciação científica e atividades de

extensão, que, além de propiciarem um auxílio financeiro, permitiam o maior contato com a

cultura  acadêmica,  o  que  pode ter  produzido ou potencializado  o  desejo  pela  mobilidade

acadêmica.

Os  estudos  sobre  a  mobilidade  acadêmica  internacional  estão  em  ascendência  e

mostram  que,  embora  o  acesso  ao  ensino  superior  esteja  democratizado,  aumentando  o

número de estudantes provenientes de camadas populares neste nível de ensino, ainda ocorre

uma forte desigualdade no acesso a esse bem educacional. Na presente pesquisa, objetivou-se

investigar as trajetórias escolares e as vivências acadêmicas de cinco estudantes provenientes

de  camadas  populares  e,  a  partir  de  seus  relatos,  identificar  os  fatores  que  pudessem ter

possibilitado suas participações na mobilidade acadêmica internacional. A partir dos fatores

encontrados, acredita-se ser possível incentivar a maior participação desse grupo social em

programas como o CsF.

Ainda,  reforça-se  a  importância  da  criação  de  mais  políticas  públicas  voltadas  ao

público menos privilegiado, visto que, para os cinco entrevistados, mesmo detentores de bons

resultados acadêmicos e com disposições para participarem de intercâmbio,  a participação

efetiva no Programa CsF só foi possível por conta do auxílio financeiro concedido.

No  âmbito  da  UFV,  ainda  são  poucos  os  estudos  que  avaliam  a  participação  de

estudantes em programas de mobilidade acadêmica internacional. Nesse sentido, acredita-se

que o presente estudo pode contribuir com ações futuras que visem o acesso mais igualitário a

programas de internacionalização. A desigualdade de acesso ao Programa CsF não ocorreu

apenas  entre  os  participantes  da  UFV,  e,  portanto,  esta  pesquisa  também  pode  fornecer

subsídios para a criação de novas políticas públicas de internacionalização do ensino superior,

promovendo a maior participação de grupos menos favorecidos.
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Assim como toda  pesquisa,  esta  dissertação  possui  limitações,  suscitando  algumas

indagações para novos estudos. Como não era objetivo deste estudo, algumas questões sobre a

mobilidade acadêmica não foram aprofundadas, como os benefícios culturais obtidos pelos

participantes durante o intercâmbio, o que seria uma motivação efetiva entre os estudados.

Quanto à baixa participação de estudantes pertencentes a camadas populares no CsF,

seria interessante estudar, futuramente, aqueles que eram estudantes de excelência acadêmica,

mas não participaram do programa, a partir de suas motivações, opções e interesses. Desse

modo, seria possível traçar estratégias para tornar mais efetiva a participação dessa classe

social em programas de mobilidade internacional.
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APÊNDICE A - ROTEIRO DE ENTREVISTA

FAMÍLIA E DINÂMICA FAMILIAR

1) Sua família é composta por quantas pessoas? Como é a composição?

2) Qual a escolaridade dos seus pais? E seus irmãos? Você se lembra da escolaridade dos

seus avós maternos e paternos?

3) Qual a profissão dos seus pais? E dos seus avós maternos e paternos?

4) Caso tenha irmãos, qual sua a posição de nascimento?

5) Fale um pouco sobre o local de moradia de sua família. Vocês sempre moraram no

mesmo lugar e na mesma casa? Houve mudanças? Quais são as lembranças?

6) Na sua infância e adolescência, você morava com seus pais? Quem morava na sua

casa? Quem cuidava de você?

7) Você  se  lembra  como  seus  pais  (ou  responsáveis)  lidavam com os  filhos?  Quem

exercia a autoridade em casa? Como isso acontecia?

8) Quais valores foram passados a você pela sua família, ao longo da sua vida? 

9) Como as tarefas domésticas eram divididas? Você participava da realização dessas

tarefas? Como?

10) Como os espaços na sua casa eram divididos? Como eram utilizados?

11) Como eram as temporalidades? Havia tempo para brincar? Tempo para estudar? Como

o tempo era dividido?

12) Seus  pais  eram  rígidos  ou  mais  flexíveis  em  relação  às  suas  atividades,  amigos,

brincadeiras, saídas de casa etc? Como isso funcionava?

13) Você se lembra de alguma circunstância vivida pela sua família que marcou a vida de

vocês, de algum modo?

EDUCAÇÃO BÁSICA E ACOMPANHAMENTO ESCOLAR

1) Você realizou todo seu ensino básico em uma única escola ou ocorreram mudanças

durante a trajetória? Era pública ou privada? Se houve, quando e por quê?

2) Você fez educação infantil, jardim de infância, prezinho? Que tipo de escola? Você se

lembra desse período da infância? Do que se lembra?

3) Depois você foi para o ensino fundamental? Do que você se lembra do início da sua

escolarização, alfabetização, professores, colegas, escola?

4) Em relação ao desempenho, em termos de rendimento, você se saía bem na escola?

Em quais matérias tinha dificuldade e em quais tinha facilidade? A que você atribui isso?
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5) Como era sua relação com a escola incluindo corpo docente e demais membros, como

era? Você gostava de estudar? Das disciplinas que mais gostava? Do que menos gostava?

6) Havia algum professor do qual você se lembra mais? Por quê?

7) Como  era  sua  relação  com  os  colegas  da  escola?  Eles  exerciam  algum  tipo  de

influência sobre você e sobre os seus estudos? 

8) Na escola, com quem você contava para resolver os problemas escolares? Como isso

acontecia? 

9) E na sua casa, quem acompanhava as suas tarefas escolares? Como isso acontecia?

10) Quando você tinha alguma dificuldade escolar, quem ajudava e como?

11) Seus pais iam à escola? Quando e por quê?

12) Como você era como aluno na educação básica? 

13) Teve algum período mais difícil na educação básica? Qual e por quê?

14) Havia alguma pessoa ou instituição que marcou a sua trajetória escolar na educação

básica? Como?

15) Como foi o seu ensino médio? Houve algo nesta etapa de ensino que facilitou ou

dificultou a sua entrada na universidade?

O INGRESSO NO ENSINO SUPERIOR

1) Quando você começou a  pensar  na universidade?  Como foi  esse processo? Como

escolheu o curso de graduação? O que você precisou fazer para ingressar na universidade?

2) Durante o período da sua escolarização o que a sua família fez para garantir a sua

continuidade nos estudos?

3) Quais foram as suas estratégias pessoais para chegar ao ensino superior? Você teve

alguma ajuda? Quem ajudou e como?

4) Para ingressar no ensino superior, houve alguma dificuldade? Quais? Como você fez

para superar estas dificuldades?

5) Qual  papel  da  escola,  da  família,  dos  amigos,  dos  movimentos  sociais  e  outras

instâncias sociais no seu percurso educacional e na sua entrada na universidade?

6) Como foi a reação de seus pais, irmãos, amigos e outras pessoas do seu convívio

social em relação ao ingresso na Universidade?

7) Você teve apoio de outras pessoas além dos familiares para ingressar na universidade?

Como foi essa etapa?
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8) Você considera que a sua escolarização básica foi suficiente para que você pudesse

ingressar  na  universidade  pública  ou  necessitou  de  outras  estratégias  para  isso,  como

cursinhos pré-vestibulares ou aulas particulares?

9) O que a entrada na Universidade significou para você?

EXPERIÊNCIAS NO ENSINO SUPERIOR

1) Como são as suas experiências na universidade? Fale sobre as suas vivências.

2) Você participa de outras atividades na universidade, além de assistir às aulas? Quais e

como você participa?

3) Como é o seu relacionamento com os professores? O que é mais fácil e o que é mais

difícil nessas relações?

4) E com os colegas do curso? Fale sobre sua relação com eles(as).

5) Quais dificuldades você encontra na universidade? Fale sobre elas.

6) Você precisa conciliar trabalho e estudos? Que tipo de trabalho? Como você se sente?

MOTIVAÇÕES E DISPOSIÇÕES PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA CsF

1) Você conhece pessoas que moram fora do Brasil ou que já viajaram para outros países,

no seu círculo de convivência? E na sua família? 

2) Na  universidade  você  conhece  outros  colegas  que  fizeram intercâmbio  em outros

países? Como você se relaciona com eles? 

3) Por que fazer um intercâmbio? Em que momento da graduação você decidiu fazer a

mobilidade internacional? Como foi este processo de pensar nesta possibilidade de ficar um

tempo em outro país?

4) Como você tomou conhecimento do CsF?

5) O que você acha que foi mais relevante para que você fosse contemplado com uma

bolsa no programa CsF? O que conta sobre a experiência?

6) Por que você escolheu o país de destino? Foi uma escolha própria ou foi direcionada

pelo  CsF?  Quais  são  as  suas  principais  impressões?  O  que  você  sabia  sobre  o

lugar/universidade de destino? Expectativas prévias?

7) Houve motivações acadêmicas, isto é, o país de destino é referência em sua área de

estudos? A instituição de destino é referência em sua área?

8) Você tinha conhecimento do idioma do país de destino? Em caso afirmativo, como

aprendeu? Em caso negativo, como foi o seu desempenho até dominar o idioma?

9) Como foi a reação dos amigos/colegas/professores?
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10) Como foi a reação/apoio da família? Quais foram as expectativas da família?

11) Você ou sua  família  teria  condições  de  custear  essa experiência  no exterior  como

ocorre em outros programas de intercâmbio?

12) Como  você  lidou  com  os  custos  da  viagem  até  a  disponibilização  dos  auxílios

financeiros do programa?

13) O auxílio financeiro oferecido pelo programa foi fundamental, ou nem tanto? Como

você fazia para se manter no exterior?

14) A participação interferiu em sua trajetória acadêmica? Aumentou ou diminuiu o tempo

do curso? Trouxe um novo olhar sobre o curso?

15) Como  a  participação  no  CsF  impactou  a  sua  vida?  A participação  trouxe  novas

oportunidades que talvez você não teria caso não tivesse participado?

EXPECTATIVAS DE FUTURO

1) O que você espera do futuro? Quais são os seus projetos?

2) Como você vê a influência da sua trajetória de vida nos seus projetos de futuro?

3) Haverá desafios para a execução desses projetos? Quais? Como você espera superá-

los?
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