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RESUMO  

 

A constituição deste objeto de pesquisa no Brasil, a saber, a longevidade escolar de camadas 

populares, se inspirou inicialmente na literatura francesa e se estabeleceu na sociologia da 

educação brasileira com os trabalhos de Portes (1993), Viana (1998) e Silva (1999). O acesso 

de sujeitos de camadas populares ao Ensino Superior brasileiro, sobretudo às universidades 

públicas, ainda constitui algo estatisticamente improvável para muitos jovens e chegar à pós-

graduação stricto sensu pode vir a ser um obstáculo ainda maior. Diante desse cenário, esta 

pesquisa descreve e analisa estratégias e mobilizações construídas por estudantes oriundos 

de camadas populares matriculados nos programas de pós-graduação stricto sensu da 

Universidade Federal de Ouro Preto para a construção de suas trajetórias acadêmicas e para 

o seu ingresso no mestrado acadêmico. O arcabouço teórico da pesquisa é constituído por 

estudos da Sociologia da Educação sobre a longevidade escolar das camadas populares no 

âmbito da realidade brasileira. Quanto ao percurso metodológico, seguiu-se três etapas: a) 

aplicação de questionário socioeconômico eletrônico para configuração das características 

sociais dos estudantes de cursos de pós-graduação de oito áreas do conhecimento; b) 

realização de entrevistas com cinco estudantes de cursos de mestrado acadêmico; e c) análise 

interpretativa dos dados coletados. Os resultados obtidos neste estudo mostram que, de um 

modo geral, o envolvimento das famílias de camadas populares com a escolarização dos 

filhos se dá de modo heterogêneo e sem um projeto escolar intencional, nota-se que a 

presença dessas famílias ocorre de modo periférico ao estritamente escolar e por meio de 

práticas educativas que possibilitam aos sujeitos condições objetivas favoráveis à 

longevidade escolar para além da graduação, pois os sujeitos pesquisados ascenderam ao 

mestrado acadêmico. Os resultados desta pesquisa revelam ainda que as trajetórias dos cinco 

estudantes de camadas populares foram perpassadas por mobilizações familiares e 

individuais, pela condição de bons alunos, que gostavam da escola e tinham bons resultados 

escolares, bem como pelo desenvolvimento de estratégias de escolarização de curto prazo 

em prol de um percurso longevo, ou seja, em prol da ascensão a níveis mais elevados de 

ensino, como o mestrado acadêmico.  

 

Palavras-chave: Longevidade escolar. Estratégias. Mobilizações. Camadas populares. Pós-

graduação stricto sensu. 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The scholar longevity of popular classes of this research object in Brazil has been inspired 

by French literature, having been established in sociology of Brazilian education by Portes 

(1993), Viana (1998) and Silva (1999). The access of popular class subjects to college 

education in Brazil, specially to public institutions, even constitute an unprobeable statistics 

for many young people able to reach a stricto sensu post-graduation courses may be an even 

bigger obstacle. Given this scenario, this research describes and analyses strategies and 

mobilizations made by popular classes who are enrolled in stricto sensu post-graduation 

courses of the Federal University of Ouro Preto; such events help these students in their 

academic careers as well as their enrollment in the Master’s degree. The theoretical 

framework of this paper is constituted by studies of Education Sociology about the longevity 

of popular extracts in the reality of Brazilian universities. As for the methodology, we 

followed three stages: a) application of a digital social-economical questionnaire for the 

configuration of the social features of post-graduation students in eight different fields; b) 

interview with five students enrolled in academic Master’s courses; c) interpretative analysis 

of the collected data. The results obtained in this study show that, in general, the family’s 

involvement in popular extract subjects’ lives happens in a heterogenic manner, with few or 

no intentional scholar projection. It is also noticeable that the presence of these families take 

place in such a way that are not completely involved with the student’s strictly scholar life 

and by the few use of educative practices that allow subjects to have contact with a favorable 

academic career, aiming at post-graduation courses and continuing their studies, which did 

happen to the interviewed subjects. The results in this research also reveal that the journeys 

taken by the five interviewed academics from popular extracts were pierced by family and 

individual mobilizations, by the condition of being good students who liked school and 

presented good grades, as well as the development of strategies of scholarization in a short 

period of time, that is, aiming the ascension to more elevated levels of education, as it is so 

in a Master’s degree education. 

 

Keywords: Scholar longevity. Strategies. Mobilizations. Popular classes. Post-graduation 

stricto sensu. 
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Prólogo 

 

QUANDO A PESQUISA ESTÁ EM NÓS: implicações de um percurso de longevidade 

escolar e de resiliência na universidade pública  

 

O ingresso em um programa de pós-graduação é vivido pela 

grande maioria de alunas e alunos como um ritual de passagem. 

[…] [P]assar por um processo seletivo, em um conceituado 

lócus de produção de conhecimento em educação, significa 

adentrar quase magicamente em um espaço privilegiado. No 

entanto, sabemos que a tensão é constante, pois o sentimento 

imediato de pertencimento convive com contínuas cobranças ao 

longo do período de formação. [se] a experiência em um 

programa de Pós-graduação caracteriza-se por um lado pela 

riqueza de informações, crescimento e amadurecimento 

intelectuais; por outro, vem acompanhada também de 

inseguranças e angústias. É um momento da vida que demanda 

muita dedicação e disciplina. É com sacrifícios que essa 

trajetória é vencida (SETTON, 2004, p.1). 
 

Este prólogo, que defino1 como um relato autobiográfico, apresenta um texto em que 

uma pesquisadora fala de si, e situa suas vivências e experiências diante do objeto de pesquisa. 

A construção da noção de relato autobiográfico adveio das contribuições da leitura do livro 

Relatar a si mesmo: crítica de violência ética, de Judith Butler (2015). A autora afirma que 

precisamos romper com a violência ética de não poder falar de si, ou seja, precisamos romper 

com a necessidade rigorosa de se afastar de si para compreender o objeto. Concordando com 

Butler (2015), acreditamos que o sujeito pode falar de si mesmo, mas responsabilizando-se 

pelas condições sociais em que está inserido. Assim, em nossas pesquisas, não podemos tirar o 

direito de narrativa do outro, assim como podemos e devemos nos posicionar diante do objeto 

pesquisado. 

Como estudante proveniente de camadas populares e negra, pesquisando no contexto da 

universidade da qual faço parte desde 2014, minhas implicações são, sobretudo, institucionais 

e simbólicas. Vários caminhos, várias leituras, conversas e observações culminaram na minha 

pergunta de pesquisa: como sujeitos provenientes de famílias de camadas populares constroem 

percursos de longevidade escolar e ascendem à pós-graduação stricto sensu em meio a um 

contexto de adversidades econômica, cultural e social? O principal fator motivador desta 

pesquisa é fruto da minha subjetividade, ou seja, este estudo toma forma na medida em que me 

reconheço enquanto uma estudante oriunda de camadas populares que vem construindo uma 

trajetória de longevidade escolar. 

                                                 
1 Por se tratar de um relato sobre a vida da própria autora, será utilizada a primeira pessoa do singular. 
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Meus pais, um servente de obras e trabalhador rural e uma faxineira e lavadeira de 

roupas, são nascidos em uma comunidade quilombola situada em um pequeno subdistrito do 

Município de Mariana-MG conhecida como Vargem. Eles interromperam seus estudos ainda 

muito jovens para ajudar seus pais no sustento do lar. Semianalfabetos, depois de casados, 

mudaram-se para a sede da cidade de Mariana-MG. Assim, tardiamente, minha mãe voltou aos 

bancos escolares na Educação de Jovens e Adultos (EJA), em busca de aprender a assinar o 

nome e ler o itinerário do ônibus. Meus avós, tanto paternos quanto maternos, nunca 

frequentaram uma escola, viviam na roça, trabalhavam em fazendas e carvoarias. 

Por acasos, encontros e partidas, nasci na cidade de Mariana-MG, em outubro de 1995, 

no hospital e maternidade Monsenhor Horta às 11h30min. Sou a caçula de quatro filhos. Não 

poderia iniciar este trabalho sem relatar minha pertença social e as origens da minha trajetória. 

Não tenho a pretensão de tornar esse prólogo um extenso memorial da minha vida, longe disso. 

Meu intuito principal é mostrar as minhas implicações enquanto pesquisadora, salientando a 

necessidade de incluir-me no processo investigativo. Sendo assim, construí uma árvore 

genealógica da minha família, apresentando o grau de escolaridade dos seus membros.  
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Figura 1- Árvore genealógica da família Bento Severiano                                          

 

 

Legenda: 

       Sexo masculino. 

       Sexo feminino. 

       Membro da família do sexo feminino falecida. 

- Da esquerda para a direita, os filhos encontram-se distribuídos por ordem de nascimento. 

- Em negrito, os dados de escolarização de cada membro da família. 
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Minha opção pela educação me acompanha desde a mais tenra infância, sempre 

sonhei em ser professora. Oriunda de família pobre, minha trajetória estudantil se iniciou em 

2000, aos cinco anos de idade, na educação pré-escolar, em uma escola da rede municipal de 

Mariana-MG, onde estudei até a 4ª série (1º a 5ºano) do Ensino Fundamental I. No ano de 

2008, fiz o Ensino Fundamental II, em outra escola municipal. Posteriormente, concluí, no 

ano de 2013, o Ensino Médio em uma escola estadual deste mesmo município. Enquanto 

cursava o Ensino Médio, conciliava os estudos básicos com o curso de Aprendizagem 

Industrial Manutenção Eletroeletrônica Industrial no Serviço Nacional de Aprendizagem 

Industrial (SENAI), ganhando, na época, o salário de jovem aprendiz pago por uma empresa 

mineradora da região. Assim, conseguia ajudar com as despesas da casa, comprar meus 

materiais escolares, pagar o transporte de ônibus para o estabelecimento de ensino.  

A instituição estadual onde cursei o Ensino Médio, localizada no centro da cidade, 

foi escolhida pela minha mãe por ser considerada uma das melhores instituições públicas da 

cidade. Durante o meu percurso escolar, sempre ajudei minha mãe no trabalho. Desde os 

meus 12 anos de idade, trabalhei como babá de crianças para ajudar no sustento do lar, assim 

como realizei trabalhos domésticos meio período em uma casa de família. Lembro-me que 

sempre gostei de estudar, chorava quando os meus pais falavam que teria que faltar à escola, 

seja para ir ao médico ou até mesmo quando não havia ninguém para me buscar na escola. 

Lembro das diversas vezes em que tive dificuldades nas atividades escolares e não tinha 

ninguém para me ajudar. A minha irmã primogênita e o meu irmão do meio interromperam 

os seus estudos para trabalhar e somente voltaram a estudar tardiamente na EJA. Somente 

meu irmão mais velho concluiu os estudos no ensino regular, sempre conciliando estudos e 

trabalho.  

Meus pais, semianalfabetos, não possuíam conhecimentos escolares para me auxiliar 

nas tarefas. No entanto, constantemente se mobilizavam para encontrar alguém que pudesse 

me ajudar nos estudos e até mesmo para buscar doações de materiais escolares para que eu e 

meus irmãos pudéssemos dar continuidade aos estudos. Eles diziam que os estudos seriam a 

única maneira de nós, eu e meus irmãos, sermos “gente na vida”. 

No decorrer da minha trajetória escolar, sempre estudei em escolas públicas e meus 

pais se mobilizavam e travaram diversas estratégias de curto prazo: eles conseguiam material 

escolar por meio de doações, quando encontravam livros no lixo traziam para casa, 

reutilizavam materiais escolares de todos os membros da família, buscavam quem tivesse 

mais escolaridade para me instruir nos trabalhos escolares, além de manterem uma 

regularidade de horários e rotina dos filhos no lar e de trabalharem arduamente para manter 
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o percurso escolar da prole (trabalhar com faxina, como lavadeira, capinar, trabalhar em 

carvoarias, trabalhar como empregados de fazendas, entre outros). Meus pais demonstravam 

um simples interesse em ouvir o que eu havia feito na escola, ainda que, muitas vezes, não 

compreendessem totalmente o que era relatado. 

O incentivo materno e paterno para a minha dedicação na escola perdurou durante 

todo o meu ensino básico e não tenho dúvidas de que foi determinante na minha socialização 

primária. Não posso esquecer-me da influência também de instâncias secundárias, a 

motivação da escola, de alguns professores e da Igreja Católica. Sou eternamente grata aos 

padres e seminaristas, que, ao longo da minha trajetória escolar e de meus irmãos, nos 

ajudaram, com material escolar, roupas, cestas básicas, para que hoje eu pudesse estar aqui 

relatando a minha trajetória de resiliência 2em uma universidade pública. 

Explicando o contexto social e educacional vivenciado por minha família, podemos 

recorrer a Portes (2000), que aponta a existência de ações desenvolvidas por pais junto aos 

seus filhos – ainda que tais ações não sejam exclusivamente escolares/pedagógicas – que 

influenciam diretamente sobre o pedagógico e que favorecem os filhos na entrada para a 

universidade. Nesse sentido, embora meus pais não pudessem me auxiliar pedagogicamente 

nas tarefas escolares, é inegável que as ações realizadas por eles foram permeadas de traços 

de uma pedagogia de “ordem moral” ou de uma “educação para a vida” (PORTES,2001, p. 

253). 

Durante o meu percurso escolar, fui discriminada pela cor da minha pele negra, 

diversas vezes percebi o silenciamento e a invisibilidade acerca do racismo e dos estereótipos 

raciais relacionados à cor da pele por parte de alguns professores. Apesar dessas situações 

vivenciadas, nunca obtive uma reprovação na escola e sempre tive bons resultados escolares. 

Nunca interiorizei os comentários e atitudes racistas, pois sempre tive orgulho das minhas 

origens e de ser quem eu sou. Hoje percebo como as atitudes racistas podem contribuir para 

a reprodução do fracasso escolar perpetuando assim as desigualdades social e racial.  

Logo, é importante que nós, educadores, rompamos com o silêncio e para darmos 

visibilidade aos problemas sociais que se refletem no dia a dia escolar. Na incumbência de 

honrar o nosso compromisso ético e político com a transformação da realidade social, não 

podemos negligenciar peculiaridades das relações étnicas e raciais nos processos de 

escolarização. O empoderamento de estudantes negros e negras caminha na direção contrária 

                                                 
22Nas ciências humanas, o termo resiliência pode ser compreendido como a capacidade do indivíduo de se 

recuperar, de lidar com os problemas, quando é submetido às adversidades, construindo assim uma trajetória 

positiva diante das condições sociais (BARLACH, 2005). 
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do silenciamento da questão racial e da estigmatização da população negra. Portanto, a 

garantia do direito básico à educação é de fundamental importância para enfrentarmos o 

racismo enraizado no Brasil. Precisamos direcionar olhares para os efeitos nocivos de 

práticas e de discursos preconceituosos e discriminatórios disseminados nos contextos 

formativos. Precisamos quebrar com essas marcas construídas socialmente como padrões de 

normalidade impostos pela sociedade. 

Dando continuidade à minha trajetória escolar, em 2013, no final do Ensino Médio, 

decidi fazer o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). No ano seguinte, obtive bons 

resultados na prova, mas somente no segundo semestre realizei minha inscrição, por meio do 

Sistema de Seleção Unificada (SiSU), no curso de Pedagogia na modalidade licenciatura. Em 

conversa com uma amiga, obtive informações sobre como me inscrever, pois até então não 

sabia da existência da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) e da oferta gratuita de 

ensino. Para a minha alegria, consegui aprovação no curso. Fui a primeira da minha geração 

familiar a ascender ao Ensino Superior. Tive medo, pois pensava em como iria fazer para me 

manter economicamente, em razão do curso ser diurno! Não me esqueço das professoras 

Letícia Sousa, Fernanda Rodrigues e Célia Nunes que, no início da graduação, me motivaram 

a continuar. Para a minha surpresa, posteriormente, consegui uma bolsa de assistência 

estudantil e, além disso, ainda no primeiro período, ingressei como voluntária no Programa 

de Educação Tutorial (PET). No período seguinte, passei a ser bolsista nesse mesmo 

programa. O PET foi e é de suma importância na minha vida pois, por meio dele, me constitui 

enquanto pesquisadora e educadora, realizando atividades de ensino, pesquisa e extensão, 

intra e multidisciplinares, que muito engrandeceram a minha formação acadêmica e 

científica. Permaneci nesse Programa durante os quatro anos da minha graduação. Fiz parte 

também do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência na Educação Jovens e 

Adultos (PIBID-EJA) como voluntária por dois anos e meio. Vivi experiências incríveis 

como petiana e pibidiana! 

No primeiro semestre do ano de 2018, conclui a graduação. No final desse mesmo 

ano, ingressei em uma disciplina isolada do mestrado em educação da UFOP, intitulada 

Família, escola e processos socializadores. Iniciei, então, a preparação para o processo 

seletivo do Programa de Pós-graduação em Educação-Mestrado e Doutorado em Educação 

(PPGE/UFOP). Arrumei “bicos” para me manter financeiramente e, assim, conciliei a 

disciplina isolada com uma forma de subsistência; por meio de trabalhos alternativos e 

temporários, planejei-me financeiramente para ir à Belo Horizonte-MG realizar uma prova 

de proficiência em língua estrangeira, na qual obtive aprovação. No final de dezembro de 
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2018, quando vi que eu havia sido selecionada no processo seletivo para o mestrado em 

Educação da UFOP, estava em um dos meus trabalhos temporários, lágrimas desciam no 

meu rosto, pois vi que todo esforço e dedicação valeram a pena. Liguei para minha mãe e, 

apesar de não saber o que significa o mestrado, ela pulou de alegria!  

Ao refletir acerca do meu processo de escolarização, percebo que não foi um processo 

tão linear. Passei por diversas adversidades e chego à conclusão de que, conjuntamente com 

a minha família, adotamos muitas estratégias e mobilizações para que eu pudesse ingressar e 

permanecer no Ensino Superior, em uma graduação e, posteriormente, na pós-graduação 

stricto sensu. Cabe enfatizar que, sem as políticas públicas de expansão do Ensino Superior, 

como o Enem, o SiSU, o Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das 

Universidades Federais (Reuni) e o Plano Nacional de Assistência Estudantil (PNAES), esse 

percurso de longevidade escolar e de resiliência na universidade pública não estaria sendo 

aqui relatado. 

Reconheço que sou parte do meu objeto de pesquisa, porque sou alguém que, como 

os meus sujeitos pesquisados, se constitui como uma espécie de trânsfuga (BOURDIEU, 

2008) ao longo do percurso escolar, que, mesmo transitando em diferentes espaços sociais, 

não escapa verdadeiramente, nem totalmente, do seu meio de origem. Portanto, parece que 

tal objeto de estudo está em mim: corporificado, impregnado também na minha existência 

como estudante e, agora, pesquisadora. Sou Elaine Bento, proveniente de camadas populares, 

filha do José e da Zilda, pedagoga, professora, estudante e pesquisadora. Sou mais uma, 

dentre tantos discentes, que sobrevivem na universidade pública. Até aqui, Deus me ajudou, 

eu consegui. O caminho continua, não é o fim.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

A Sociologia da Educação, desde a segunda metade do século XX, desenvolve 

estudos para a compreensão das desigualdades sociais e escolares e da relação entre origem 

social e destino escolar. As pesquisas sobre as trajetórias escolares de sujeitos provenientes 

dos meios populares tiveram início no final dos anos de 1980 e aparecem em diálogo com 

estudos fundados nas teorias da reprodução, que viam a escola como um aparelho ideológico 

do estado (vertente marxista) ou como uma instância de reprodução das desigualdades 

sociais, via cultura (vertente culturalista). As teorias da reprodução, provenientes da vertente 

culturalista, tiveram como aporte principal os trabalhos de Pierre Bourdieu, que apontava as 

relações entre o patrimônio – capital cultural, social e econômico dos atores e suas famílias 

–, a trajetória e o desempenho escolar. 

 Ao longo do tempo, diante da constatação de que havia uma forte relação entre origem 

social e destino escolar, as situações de exceção começaram a receber maior enfoque, 

coincidindo com uma virada metodológica na Sociologia da Educação, que se volta ao estudo 

os processos sociais e das nuances internas da relação entre destino escolar e origem social. 

Os trabalhos de Bernard Lahire (1997) são bastante emblemáticos dessa mudança por 

focalizarem as condições do improvável, ou seja, o sucesso escolar de estudantes originários 

de camadas populares.  

No entanto, anteriormente aos trabalhos de Lahire (1997), conforme afirmam Sousa 

e Portes (2011), já na década de 1950, o inglês Richard Hoggart (1975) discutia, em seus 

estudos, “os efeitos perversos de uma escolarização longa para os filhos da classe 

trabalhadora inglesa, destacadamente, a perda da identidade cultural operária” (SOUSA; 

PORTES, 2011b, p. 304).  

 Derivando de toda essa virada sociológica e focalizando as dimensões microscópicas 

das relações sociais e escolares, os estudos sobre trajetórias escolares longevas em camadas 

populares se adensaram a partir da década de 1980, principalmente na França, inicialmente 

com os trabalhos de Jean-Pierre Terrail (1990) sobre as trajetórias escolares longevas de 

filhos de operários e os seus efeitos na vida desses sujeitos, e, em seguida, com outros estudos 

como o de Jean Manuel Queiroz (1981), de Zaihia Zeroulou (1988), de Jean-Paul Laurens 

(1992), que possibilitaram a ampliação do campo dos estudos sobre a escolarização de 

estudantes pobres (SOUSA; PORTES, 2011b). 

Atualmente, percebe-se que os estudos sociológicos têm testado tanto a correlação 

positiva quanto a correlação negativa entre escolarização e origem social, no nível da análise 
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microssociológica, ou seja, desvelando práticas de pequenos grupos de agentes e procurando 

por “circunstâncias atenuantes” – expressão elaborada por Lahire (1997) –, que justifiquem 

o sucesso ou insucesso escolar. O foco deixa de ser a constatação das correlações entre 

origem social e longevidade escolar para constituir uma preocupação sobre como elas ou as 

suas exceções se constroem na vida social. 

No Brasil, a partir da década de 1990, começam a surgir estudos sob o eixo da 

Sociologia da relação família-escola (NOGUEIRA; FORTES, 2004; PORTES, 2000), com 

foco de investigação nos processos que permitiriam a construção de percursos de longevidade 

escolar, sobretudo no ingresso no Ensino Superior de sujeitos provenientes de famílias de 

camadas populares da sociedade, bem como nas estratégias e mobilizações de escolarização 

empreendidas pelas famílias para o alcance dessa longevidade. Esses estudos foram 

inaugurados com os trabalhos de Écio Antônio Portes (1993), ao investigar as trajetórias e as 

estratégias escolares de sujeitos provenientes das camadas populares que tiveram acesso a 

todos os cursos da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).  

Posteriormente, surgem outros estudos sobre a temática, como os de Maria José Braga 

Viana (1998), Jailson de Souza e Silva (1999), Nadir Zago (2006), Wânia Maria Guimarães 

Lacerda (2006) e Wilson Mesquita de Almeida (2006), que se debruçaram sobre a 

investigação de trajetórias escolares “improváveis” de estudantes oriundos de camadas 

populares, na busca de respostas que pudessem ajudar a explicar o que tornava possível a 

escolarização prolongada desses sujeitos, sendo que a probabilidade estatística de acesso 

desses sujeitos ao Ensino Superior era reduzida e, consequentemente, também as “chances 

objetivas de acesso aos níveis mais elevados do sistema de ensino” (BOURDIEU, 1998a, p. 

89). 

No bojo dos estudos sociológicos contemporâneos, segundo Marlice Nogueira (2011, 

p. 23), revela-se como “as famílias pensam e se comportam ativamente no que diz respeito à 

escolarização dos filhos e que diferentes situações familiares tendem a engendrar variadas 

possibilidades quanto à escolarização”. Sendo assim, ao refletir sobre o contexto educacional 

brasileiro, partimos da premissa de que os perfis de famílias de camadas populares nos 

apresentam diversas realidades – origens e experiências daqueles que estão inseridos no 

processo educativo – que reduzem ou aumentam as probabilidades da longevidade escolar. 

Tornam-se surpreendentes as mobilizações e as estratégias que estudantes de grupos 

populares, desprovidos de maiores recursos econômicos e culturais, desenvolvem, em 

conjunto com suas famílias, para conseguir obter melhor vantagem da educação que lhes é 

oferecida e, assim, alcançar a longevidade escolar (PORTES, 2000). 
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Com relação às trajetórias escolares e às estratégias familiares, ressalta-se que se trata 

de elementos do mesmo fenômeno, uma vez que as trajetórias escolares dos estudantes vêm 

permeadas pelas estratégias que as famílias põem em prática no bojo da vida escolar. O 

estudo das estratégias familiares despontou na Sociologia da Educação porque o campo se 

via com a seguinte questão: a correlação estatística entre origem social e destino escolar é 

insuficiente para explicar todas as nuanças dos processos de escolarização em diferentes 

grupos sociais e, para isso, é necessário pesquisar também as condições do improvável 

(LAHIRE, 1997).  

Diante disso, quando se quer saber sobre os processos vividos por sujeitos 

provenientes de famílias das camadas populares que chegam à pós-graduação stricto sensu 

em uma universidade pública, percebe-se que há alguns elementos que fogem à clássica 

ligação entre classe social e destino escolar, o que torna imperativo conhecer as nuanças 

internas da trajetória de escolarização dos estudantes.  

A educação no Brasil é, historicamente, privilégio de sujeitos oriundos de camadas 

sociais mais favorecidas. São esses sujeitos que estudam nas melhores escolas de Educação 

Básica, sobretudo as privadas, e ingressam nas universidades públicas em cursos de prestígio, 

marcando e reproduzindo o status quo e, consequentemente, uma ordem simbólica instituída 

(BOURDIEU, 1998). Nesse cenário escolar desfavorável às camadas populares em relação à 

trajetória escolar, Bourdieu (1998a, p. 41) ainda nos lembra, tomando como referência a 

educação francesa, que “um jovem da camada superior tem oitenta vezes mais chances de 

entrar na Universidade que o filho de um assalariado agrícola e quarenta vezes mais que um 

filho de operário”. Dito isso, é pertinente não desconsiderar os processos de socialização 

vividos pelos estudantes de camadas populares, ao longo de suas trajetórias anteriores, pois 

esses têm peso considerável no que tange à ascensão aos níveis mais altos da escolarização.   

Na administração do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011), houve 

mudanças significativas no que se refere à expansão do acesso ao Ensino Superior e à 

minimização de desigualdades sociais no Brasil, por meio de ações como a implementação 

de Políticas Públicas de Ações Afirmativas, principalmente aquelas regulamentadas pela Lei 

nº 12.711, de 29 de agosto de 2012, comumente denominada como Lei de Cotas, sancionada, 

posteriormente, no governo de Dilma Rousseff (2011-2016). Outro marco importante foi a 

criação do Programa Universidade para Todos (ProUni) e do Fundo de Financiamento ao 

Estudante do Ensino Superior (FIES) por decisão política do governo Lula durante o seu 

primeiro mandato. O ProUni, institucionalizado pela Lei nº 11.096, de 13 de janeiro de 2005, 

tem como finalidade conceder bolsas de estudo por meio de critério socioeconômico em 
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Instituições de Ensino Superior (IES) privadas. Já o FIES, regido pela Lei nº10.260, de 12 de 

julho de 2001, tem como objetivo financiar a graduação no Ensino Superior em instituições 

privadas. Esses programas, aliados à expansão do Ensino Superior propiciada pelo Programa 

de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (Reuni), 

instituído pelo Decreto nº 6.096, de 24 de abril de 2007, começam a ressignificar o cenário 

educacional brasileiro, movimentando uma alteração não somente social e política, mas 

também auxiliando na superação de desigualdades de acesso das camadas populares.  

Em meio a esse contexto de políticas de acesso à universidade, há também o Exame 

Nacional do Ensino Médio (Enem), criado em 1998 durante o governo de Fernando Henrique 

Cardoso e reestruturado no Governo Lula. Trata-se de uma prova de seleção para o ingresso 

à universidade, que se torna uma porta de entrada para a universidade pública por meio do 

Sistema de Seleção Unificada (SiSU), e, no caso das IES privadas, por meio do ProUni. Nesse 

sentido, sujeitos das camadas populares passam a ingressar no Ensino Superior, ocupando 

um espaço do qual foram historicamente excluídos.  

 No entanto, diante das políticas de democratização do Ensino Superior, Sousa e 

Portes (2011a, p.520) alertam que o discente pobre, para garantir a sua permanência no 

interior do sistema de Ensino Superior gratuito e de qualidade, precisa desenvolver “um 

conjunto significativo de estratégias, pessoais e coletivas, materiais e simbólicas, pois ele não 

tem visibilidade no interior dos cursos e é visto na figura de um acadêmico universal”.  Além 

disso, o Ensino Superior no Brasil ainda é marcado por disparidades educacionais, por 

desigualdades que se fortalecem, principalmente no alto da sua hierarquia, em sua instância 

mais valorizada: a pós-graduação stricto sensu. 

Dentro dessa perspectiva, configura-se o objeto desta pesquisa, que propõe investigar 

as “condições do improvável” (LAHIRE, 1997), isto é, as estratégias e as mobilizações 

construídas pelos sujeitos provenientes de famílias de camadas populares para a construção 

de trajetórias escolares longevas e para a ascensão aos programas de pós-graduação stricto 

sensu da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP). Sabemos que diferentes fatores – 

variáveis sociais, culturais e econômicas – impactam na construção da excelência escolar,3 

contudo, se faz necessário compreender a forma como tais fatores estão arranjados, o que 

pode ser evidenciado nas estratégias e mobilizações dos estudantes e de suas famílias.  

A questão central que esta pesquisa busca responder e que orienta a investigação é: 

de que forma sujeitos provenientes de famílias de camadas populares constroem percursos 

                                                 
3 Por excelência escolar, neste estudo, entendemos o alcance, por parte dos estudantes, dos mais altos níveis da 

hierarquia escolar, em cursos de pós-graduação stricto sensu – mestrado e doutorado. 
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de longevidade escolar e ascendem à pós-graduação stricto sensu? Para investigar a questão 

enunciada aventa-se a hipótese de que tais sujeitos estratégias de curto prazo e trabalharam 

conjuntamente com suas famílias na perspectiva de construir uma longevidade escolar de 

sucesso. Sabe-se, segundo Lahire (1997, p.195), que algumas famílias de camadas populares 

constroem, no cotidiano, ações diferenciadas daquelas ações levadas a termo por outras 

famílias do mesmo nível social. De acordo com o sociólogo, supõe-se também que pode 

haver uma solidariedade familiar, presente nas famílias dos meios populares, que possibilita 

a inserção de seus descendentes na universidade pública e a obtenção, ao “final” desse 

percurso, de um sucesso longevo e da ascensão a níveis mais elevados de ensino. Esta 

pesquisa se insere no Programa de Pós-graduação em Educação Mestrado e Doutorado em 

Educação (PPGE/UFOP), especificamente na linha de pesquisa Desigualdades, Diversidades, 

Diferenças e Práticas Educativas Inclusivas (DsPEI), visto que se propõe a discutir as 

desigualdades educacionais e sociais que ainda permeiam o acesso aos níveis mais elevados 

de ensino, como o mestrado acadêmico. 

Na busca por responder à questão orientadora, traçamos os objetivos da pesquisa, que 

é investigar as trajetórias escolares de estudantes oriundos de camadas populares 

matriculados em programas de pós-graduação stricto sensu da UFOP. Para tanto, foram 

definidos também os objetivos específicos: a) identificar estudantes  provenientes de 

camadas populares matriculados nos cursos de pós-graduação stricto sensu da UFOP; b) 

traçar características socioeconômicas de estudantes matriculados em cursos de mestrado 

acadêmico da UFOP; c) investigar as práticas e as estratégias dos estudantes e de suas 

famílias que permitam compreender as condições que possibilitaram seus percursos escolares 

longevos e o ingresso na pós-graduação stricto sensu. 
A escolha do lócus da pesquisa, a Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), se 

deu pelo seu prestígio no estado de Minas Gerais e, principalmente, pelo compromisso social, 

como mestranda no PPGE dessa universidade, de ampliar conhecimento sobre a educação na 

região onde se encontra a instituição.  

O desenho metodológico da pesquisa, descrito mais detalhadamente no capítulo 4 

desta dissertação, é qualitativo e envolveu a aplicação de um questionário socioeconômico a 

estudantes matriculados em oito cursos de mestrado acadêmico da universidade pesquisada. 

Em seguida, a partir dos dados dos questionários, foram selecionados cinco estudantes e 

realizadas as entrevistas semiestruturadas em profundidade.  

Este estudo, então, é composto por cinco capítulos, incluindo esta Introdução e as 

Considerações Finais, estruturados da seguinte forma. No segundo e terceiro capítulo, 
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abordamos a construção teórica do objeto de pesquisa. Assim, no capítulo 2, procedemos a 

uma revisão da literatura sobre o fenômeno da longevidade escolar nas camadas populares 

sob o prisma dos estudos sociológicos contemporâneos. O capítulo 3 apresenta uma breve 

discussão sobre a recente expansão da pós-graduação stricto sensu no Brasil e uma revisão 

sobre os estudos que tratam de estudantes de camadas populares na pós-graduação.  

Nos capítulos 4 e 5, apresentamos os caminhos da pesquisa e seus resultados. O quarto 

capítulo expõe os procedimentos metodológicos e a seleção da amostra de pesquisa. Por meio 

de um questionário aplicado a estudantes de oito cursos de mestrado acadêmico da UFOP, 

foram coletados dados para traçar um perfil das características dos respondentes com a 

finalidade de fazer um levantamento da presença de estudantes de camadas populares na pós-

graduação stricto sensu da UFOP. Esse perfil leva em conta aspectos demográficos e 

socioeconômicos dos estudantes e suas famílias, além de informações educacionais e 

profissionais dos estudantes. No quinto capítulo, os resultados da análise dos dados extraídos 

das entrevistas semiestruturadas com os cinco estudantes de camadas populares são expostos 

e debatidos, sendo que a centralidade do estudo recai sobre as estratégias desenvolvidas pelos 

estudantes e suas famílias em prol de um percurso de longevidade escolar e da ascensão ao 

mestrado acadêmico.  
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2 A LONGEVIDADE ESCOLAR DAS CAMADAS POPULARES 

 

Este capítulo foi dividido em duas seções. Na primeira, apresentamos um breve 

levantamento histórico sobre a emergência de estudos acerca das camadas populares no 

escopo da Sociologia da Educação brasileira na década de 1990, tais estudos tiveram forte 

influência empírica da literatura francesa, sobretudo das contribuições teórico-metodológicas 

de autores como Pierre Bourdieu (1998) e Bernard Lahire (1997). A partir da década de 1990, 

nota-se que, no campo da Sociologia da Educação, no Brasil, surgem estudos acerca da 

longevidade e do sucesso escolar de famílias provenientes de camadas populares. No 

conjunto de pesquisas que partiram de perspectivas macrossociológicas para a investigação 

do interior das relações entre família e escolarização, citamos os estudos de Écio Portes 

(1993), Maria José Viana (1998), Jailson Silva (1999), entre outros.  

Tais pesquisadores voltaram suas análises para o fenômeno da longevidade escolar, 

buscando a identificação e compreensão de estratégias e mobilizações de escolarização 

construídas, por sujeitos oriundos de camadas populares da sociedade em conjunto com suas 

famílias, em meio a adversidades econômicas, culturais e sociais. Esses estudos 

possibilitaram perceber as ações desenvolvidas nos processos de escolarização pelos sujeitos 

e suas famílias que tornam possível a longevidade escolar, entendida aqui como ingresso na 

Educação Superior, tendo em vista as profundas desigualdades sociais e escolares ainda 

vigentes no Brasil. 

Por conseguinte, na segunda parte do capítulo, apresentamos um levantamento (não 

exaustivo) da literatura sociológica sobre a temática da longevidade escolar nas camadas 

populares produzida no Brasil, no período de 1993 a 2010, com a finalidade de captar avanços 

e lacunas na produção do saber acerca de tal objeto de estudo e compilar elementos teóricos 

que contribuam para compreendermos as trajetórias de escolarização e as vivências dos 

estudantes pesquisados neste estudo. A partir das contribuições de estudos do campo da 

Sociologia da Educação de Portes (1993; 2001), Viana (1998), Silva (1999), Nogueira e 

Fortes (2004), Setton (2005), Almeida (2006), Zago (2006), Piotto (2007), Maria Souza 

(2009), Lacerda (2006; 2010) e outros, são explicitados os elementos intrínsecos às trajetórias 

de longevidade escolar de estudantes oriundos de camadas populares discutidos e 

apresentados pelos autores. Dessa forma, nos aprofundaremos na compreensão da 

longevidade escolar de camadas populares da sociedade por meio de estudos empíricos que 

contribuem para a construção de um panorama do estado do conhecimento sobre objeto 

sociológico no Brasil.  
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2.1 Breve histórico sobre sociologia em camadas populares 

 

A Sociologia da Educação, desde a segunda metade do século XX, desenvolve 

estudos para a compreensão das desigualdades sociais e escolares e da relação entre origem 

social e destino escolar. No entanto, as pesquisas realizadas até a década de 1970 ainda se 

desobrigavam à observação empírica de microrrealidades e explicavam a reprodução social 

reduzindo-a à classe social. A chamada corrente do empirismo metodológico, segundo Maria 

Alice Nogueira (2005), abarcou um conjunto de pesquisas empíricas de cunho quantitativo 

conduzidas entre 1950 e 1960, especificamente nos Estados Unidos (Relatório Coleman), na 

França (Demografia Escolar), e na Inglaterra (Aritmética Política). Por meio de grandes 

surveys, tais estudos expuseram que os fatores extraescolares justificam de forma bastante 

abrangente as desigualdades de desempenho escolar dos estudantes de diferentes grupos 

sociais. Marlice Nogueira (2011, p. 23) assinala que essas pesquisas colocaram em 

“evidência a correlação entre origem social e desempenho escolar” e mostraram que tanto o 

acesso à escolarização quanto os resultados escolares estavam correlacionados de uma forma 

concisa e direta às características socioeconômicas e culturais dos sujeitos.   

Nos anos de 1970, a literatura sociológica vigente e derivada da discussão em torno 

dos resultados desses estudos quantitativos foi fortemente marcada pelas Teorias da 

Reprodução representadas em duas vertentes: a cultural e a marxista, como afirma Maria 

Alice Nogueira (2005). Na vertente marxista, os sociólogos viam a instituição escolar como 

instrumento ideológico do Estado, em que se perpetuava a reprodução das desigualdades 

econômicas, culturais e sociais. Já na vertente culturalista, a discussão sobre o distanciamento 

de algumas classes sociais e a aproximação de outras à instituição escolar ou à escolarização 

pode ser encontrada em Bourdieu (1998), que expõe os mecanismos presentes na instituição 

escolar e na sociedade, de modo geral, que contribuem para a eliminação dos sujeitos 

provenientes de camadas populares dos processos de escolarização. 

No livro organizado por Maria Alice Nogueira e por Afrânio Catani, intitulado 

Escritos da Educação (1998), que reúne importantes escritos do sociólogo francês Pierre 

Bourdieu, em específico no artigo A escola conservadora: as desigualdades frente à escola 

e à cultura, Bourdieu (1998c) defende a tese de que a escola reproduz e conserva as 

desigualdades sociais em seu interior por meio de artefatos pedagógicos e avaliativos, 

distribuindo desigualmente as oportunidades educacionais. A sua tese e a teoria construída 

em torno dela quebra o paradigma funcionalista de educação vigente até a década de 1970, 
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em que a escola seria uma instituição neutra e potencializadora de igualdade de oportunidades 

e de transformação social para todos. De acordo com Nogueira e Nogueira (2002, p. 17): 

 

[o]nde se via igualdade de oportunidades, meritocracia, justiça social, Bourdieu 

passa a ver reprodução e legitimação das desigualdades sociais. A educação, na 

teoria de Bourdieu, perde o papel que lhe fora atribuído de instância transformadora 

e democratizadora das sociedades e passa a ser vista como uma das principais 

instituições por meio da qual se mantêm e se legitimam os privilégios sociais. 
 

Bourdieu e Passeron (2014), na obra Os herdeiros: os estudantes e a cultura, em 

estudos sobre o sistema educacional francês, enfatizaram o quanto as chances escolares 

estavam atreladas ao pertencimento social e, assim, elucidaram quem eram os herdeiros 

legítimos da cultura dominante. Esclareceram, ainda, que a escola, por meio de suas práticas 

pedagógicas, exerce a violência simbólica, ou seja, impõe dissimuladamente uma cultura que 

é dada como legítima pelo reconhecimento social que se tem do ato educativo, 

principalmente do conhecimento escolar, ferindo a diversidade cultural e excluindo alguns 

grupos sociais do saber a ser desejado, aprovado e legitimado.  

Na avaliação do desempenho escolar dos discentes, a escola leva em conta, de forma 

consciente ou não, um determinado modo de aquisição e uso do saber. Ao fazer isso, a escola 

valoriza e legitima não somente o conhecimento que é válido, mas também a sua forma de 

transmissão e de aprendizagem. Sendo assim, neste caso, rompe-se com a ideia de uma escola 

neutra, pois incumbe à instituição escolar nomear os herdeiros e os não-herdeiros. A crença 

de uma escola libertadora das ideias de dom e genialidade é completamente ilusória, como 

pontuam Bourdieu e Passeron (2014), a escola não passa de um sistema de conservação 

social, no qual confirma-se a herança cultural. 

Bourdieu e Passeron (1975) reiteram a instituição escolar como reprodutora de uma 

lógica social e cultural dominante e o papel determinante do capital cultural nos resultados 

escolares. Para os autores, a ação pedagógica da escola veicula a cultura dominante e um 

determinado modo de transmiti-la, que são dissimuladamente legitimados, negando ou até 

mesmo desqualificando outras formas e conteúdos culturais – normalmente aqueles 

relacionados aos dominados –, produzindo, assim, a violência simbólica. Em suma, o 

desempenho escolar está ligado à origem social do sujeito, o que põe fim à hipótese da 

meritocracia e da genialidade. Com isso, na prática, o discente com êxito e o discente 

frustrado, em virtude da violência simbólica não percebida, atribuem a si mesmos o sucesso 

e o fracasso escolar, não conseguindo identificar as verdadeiras relações que permeiam os 

sistemas de ensino. Bourdieu e Passeron (1975) transfiguram a discussão acerca da educação 
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de sua época, indicando a escola como reprodutora da dominação simbólica da lógica 

capitalista e destrinchando o papel do capital cultural nessa relação. Os herdeiros são, para 

os autores, justamente aqueles que detém o capital cultural e, por isso, transitam no mundo 

acadêmico com a desenvoltura valorizada e esperada pela escola.  

Em A Reprodução: elementos para uma teoria dos sistemas de ensino, Bourdieu e 

Passeron (1975, p. 12) apresentam uma análise do sistema de ensino francês no final da 

década de 1960, “sistematizando e descrevendo os mecanismos pelos quais a violência 

simbólica é exercida pela instituição escolar e seus agentes que, em geral, ignoram que 

contribuem para legitimá-la socialmente”. Os autores constroem a tese de que a classe social 

exerce uma dominação sobre o campo pedagógico e a escola, ao mesmo tempo em que tenta 

fazer com que as classes inferiores reconheçam a cultura dominante como única, busca 

impedir que tais classes tenham acesso a essa cultura. 

Os sociólogos também explicam que as camadas populares, por serem detentoras de 

baixos capitais econômico e cultural, tenderiam a não investir ou a investir moderadamente 

nas trajetórias escolares de seus descendentes, por não disporem dos recursos culturais e 

econômicos necessários para fazê-lo. Em decorrência da carência de capital cultural, e 

condicionados pela urgência da necessidade, os grupos populares desenvolvem um “cálculo 

mais ou menos racional das chances objetivas de sucesso” (BOURDIEU,1998c, p. 78) e, por 

isso, tendem a desenvolver poucas expectativas de escolarização e de mobilidade social. 

Assim, condicionadas pelas condições sociais, econômicas e culturais, as famílias de 

camadas populares apresentam baixas expectativas em relação ao futuro escolar e almejam, 

geralmente, que, no máximo, os filhos ultrapassem o grau de escolaridade dos pais 

(geralmente baixo) e a posição socioeconômica da família. Conforme esse pensamento, 

vemos em Nogueira e Nogueira (2002) que o investimento das famílias populares nas 

trajetórias escolares dos filhos ocorreria provavelmente em situações em que esses 

apresentassem resultados escolares excepcionalmente positivos. 

Dubet (2001, p.12) alega que “por muito tempo, o paradigma da reprodução dominou 

a Sociologia da Educação, atribuindo unicamente às desigualdades sociais a 

‘responsabilidade’ pelas desigualdades escolares”. A chegada ou não dos estudantes aos 

níveis elevados de escolarização acatava a pressuposição de que a trajetória escolar era 

correspondente ao pertencimento social, isto é, a entrada no Ensino Superior era tida como 

algo improvável para sujeitos provenientes de da sociedade camadas populares. 

A herança cultural ou simbólica seria decisiva para os resultados escolares, reitera 

Maria Alice Nogueira (2005). A autora ainda alega que “os comportamentos internos das 
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famílias não eram interrogados em si mesmos, mas sim inferidos a partir da constatação de 

seus efeitos sobre os destinos escolares” (NOGUEIRA, Maria Alice, 2005, p. 565). Portanto, 

emergiu a necessidade de uma análise mais microscópica, até então pouco realizada, para 

compreender o interior dos processos de escolarização tanto nas famílias quanto nas escolas 

e aprofundar a compreensão da correlação entre origem social e destino escolar. 

Assim, a partir da década de 1980, ocorreu um processo de reorientação de estudos e 

pesquisas no âmbito da Sociologia da Educação ocasionado pela necessidade de novas 

formas de abordagem no debate das relações entre família e escola. Esse processo foi 

marcado por um novo olhar sociológico, que deixou de evidenciar as macroestruturas e se 

voltou para as pequenas unidades de análises, tais como as práticas familiares, as práticas 

pedagógicas cotidianas e os esforços individuais de cada família (NOGUEIRA, Maria Alice, 

1998). A respeito dessa mudança no olhar sociológico, Nogueira e Fortes (2004, p. 58) 

apontam que abandona-se a ideia de sujeitos como “meros executores de processos 

macroestruturais que os transcendem e passam a ser vistos como agentes efetivos e 

diferenciados que influem diretamente na definição de seus destinos sociais, inclusive 

escolares”. 

Nesse sentido, a Sociologia da Educação passa a se voltar para o sujeito enquanto ator 

nas suas ações cotidianas, como nos estudos sobre trajetórias escolares. As pesquisas 

começaram a perceber a importância das estratégias de escolarização das famílias como 

catalisadores de trajetórias longevas, sendo que a ausência deste trabalho escolar (PORTES, 

2000) das famílias reflete no processo de escolarização dos sujeitos. Trata-se, assim, “de um 

novo referencial de análise que ambiciona ir além da já clássica sociologia da escolarização 

– que fizera das desigualdades de oportunidades uma evidência” (NOGUEIRA, Maria Alice, 

2005, p. 564), na incumbência de construir uma sociologia dos cotidianos e das experiências 

escolares. 

De acordo com essa nova perspectiva, a família não é mero espaço de reprodução de 

condição de classe social, o que desconstrói o posicionamento muito comum no meio escolar 

que desconsidera o trabalho escolar (PORTES, 2000) de grupos familiares populares em 

prol dos seus membros. Esses novos olhares sociológicos lançados sobre a relação família-

escola visando entender, entre outros fatores, como se explicam os casos de longevidade e 

de sucesso escolar nas famílias provenientes de camadas populares trouxeram significativos 

avanços para o campo da Educação. Nas investigações de trajetórias escolares típicas e 

atípicas, como argumenta Brandão (2000, p. 1), ‘’ as diferentes formas da transmissão da 
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herança cultural e as estratégias empregadas na escolarização dos filhos, entre outros 

passaram ser temas privilegiados”. 

Desse modo, os objetos de investigação sociológica passam a se debruçar sobre as 

trajetórias escolares de sujeitos provenientes de camadas populares e sobre as estratégias e 

mobilizações realizadas pelas famílias desses sujeitos para garantir a sua longevidade escolar, 

ou seja, uma trajetória escolar de sucesso. 

Conforme discorrem Nogueira e Fortes (2004, p. 57),  

 

[d]eixa de ser suficiente apontar a relação entre origem social e destino escolar. 

Busca-se compreender como essa relação é construída ao longo da trajetória 

escolar. [...] não basta mostrar que na maioria absoluta dos casos o sistema escolar 

de ensino reproduz as desigualdades do sistema social. É preciso mostrar como ele 

faz isso e porque não o faz em todos os casos. 

 

Sem deixar de lado a vinculação entre o pertencimento social das famílias e a 

performance escolar dos filhos, os pesquisadores desejavam conhecer os processos e as 

estratégias educativas familiares, a partir de novos olhares e instrumentos de pesquisas, como 

a abordagem antropológica que utiliza os estudos etnográficos, a observação participante e 

os estudos históricos realizados através da história de vida familiar e das biografias escolares 

(NOGUEIRA, Maria Alice,1998). 

As estratégias e mobilizações familiares de escolarização emergiram como um dos 

principais elementos para justificar o sucesso escolar nas camadas populares da sociedade, 

em detrimento da origem social, que, por si só, deixou de ser suficiente para explicar as 

diversas trajetórias e diferentes percursos escolares. Assim, abandona-se a utilização 

exclusiva e restrita de indicadores socioeconômicos, sem, é claro, desprezá-los, tais como 

renda, escolaridade das famílias, ocupação etc., como meio esclarecedor de trajetórias 

escolares, para se investigar a participação das famílias no processo de escolarização e sua 

influência na longevidade escolar de seus descendentes. Portanto, a longevidade escolar, 

antes esperada para aqueles pertencentes às camadas social e economicamente favorecidas e, 

considerada improvável para sujeitos de origem socioeconômica desfavorecida, torna-se 

importante objeto de estudo da Sociologia da Educação. 
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2.2 A produção teórica sobre a longevidade escolar das camadas populares 

 

A constituição deste objeto de pesquisa no Brasil, a saber, a longevidade escolar das 

camadas populares, se inspirou inicialmente, na literatura francesa, considerada como 

produtora de investigações sociológicas empíricas e pioneiras de grande porte, segundo 

Viana (2000; 2011), e se estabeleceu na Sociologia da Educação brasileira com os trabalhos 

de Portes (1993), Viana (1998) e Silva (1999). Salienta-se as obras do sociólogo francês 

Pierre Bourdieu, que iniciou seus estudos sobre as desigualdades sociais e escolares na 

década de 1960, focalizando o sistema cultural e o sistema de ensino francês. Apesar de uma 

construção teórica feita sobre um contexto histórico e social bastante distinto da realidade 

brasileira, a obra desse sociólogo influenciou fortemente o campo da Sociologia da Educação 

no Brasil. 

Na esteira de Bourdieu, temos os estudos de Bernard Lahire (1997), que investigou o 

improvável sucesso escolar de crianças originárias de camadas populares. O autor busca 

compreender como essas crianças, tendo forte probabilidade de fracassar, conseguiam 

“escapar desse risco e, até mesmo, em certos casos, ocupar os melhores lugares nas 

classificações escolares” (LAHIRE, 1997, p. 12). Ele argumenta que a trajetória escolar de 

sucesso não poderia ser compreendida como decorrente apenas de características ou recursos 

materiais e culturais dispostos pela família. Dessa forma, devia-se buscar entender a 

influência familiar na escolarização levando-se em conta seus traços particulares, ou seja, o 

modo como a família interage com tais recursos materiais e culturais. Isso pressupõe 

considerar as articulações familiares empreendidas, a partir de seus laços afetivos e pessoais, 

das formas presentes de cultura escrita, da ordem moral doméstica, dos modos de 

investimento pedagógico e das formas de autoridade familiar (LAHIRE, 1997).  

Diante das considerações aqui tecidas, as obras dos dois autores, Bourdieu (1983; 

1998) e Lahire (1997), lançam olhares pertinentes à compreensão do objeto e das indagações 

da presente pesquisa e trazem relevante contribuição para a investigação de percursos de 

longevidade escolar nas camadas populares.  

Primeiramente, consideramos imprescindível a compreensão dos termos capital 

econômico, capital social e capital cultural, tendo como referência a obra bourdieusiana, 

porque trata-se de construtos bastante utilizados por autores brasileiros que estudam a 

questão da longevidade escolar de indivíduos provenientes de camadas populares.  

Bourdieu (1998c) desenvolve a noção de capital no arcabouço de sua análise do 

espaço social para referir-se não apenas à sua forma econômica, mas principalmente, às suas 
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formas cultural e social. A ampliação da noção de capital pelo sociólogo se deu para superar 

as limitações do conceito de capital econômico para explicar plenamente a relação entre 

origem socioeconômica e destinos escolares. Assim, os capitais (econômico, social e 

cultural), para Bourdieu (1998), são componentes objetivos e subjetivos que podem ser 

colocados a serviço do sucesso escolar. 

Dadas essas considerações, apresentamos de forma sucinta suas respectivas 

definições desses capitais. O capital econômico, em suas diferentes formas de produção 

(terras, fábricas, trabalho) e diferentes formas de posse econômica (patrimônio, dinheiro e 

bens materiais), é acumulado, reproduzido e estendido por meio de estratégias próprias de 

investimento econômico e de outras estratégias referentes a investimentos culturais e à 

obtenção ou manutenção de vínculo sociais, que podem promover o estabelecimento de elos 

economicamente úteis, de curto e longo prazo (BOURDIEU, 1998c).  

Na perspectiva de Pierre Bourdieu (1998c), os capitais social e cultural estão inter-

relacionados e vinculados ao econômico. O autor considera o espaço social como um campo 

de lutas, em que os agentes (indivíduos e grupos) constroem estratégias que lhes permitem 

manter ou melhorar sua condição social. Essas estratégias estão associadas aos diferentes 

tipos de capital possuídos pelos sujeitos e por suas famílias. 

Para Bourdieu (1998c, p.73), “a noção de capital cultural impõe-se, primeiramente, 

como uma hipótese indispensável para dar conta da desigualdade de desempenho escolar de 

crianças provenientes das diferentes classes sociais [...]”, uma vez que a assimilação do 

conteúdo estritamente escolar, condicionante do sucesso ou do fracasso escolar, é devedora 

direta da transmissão doméstica de um tipo de cultura e de um modo de aprendê-la que se 

converte em capital, ou seja, se torna rentável no mundo escolar e, de modo mais amplo, no 

mundo social. Assim, compõem o capital cultural os conhecimentos e as referências culturais 

considerados legítimos4 que os sujeitos incorporam ao longo dos seus percursos nos diversos 

âmbitos de socialização, como a família, a igreja, a comunidade etc. De acordo com Cláudio 

Nogueira (2002, p. 42), “o sucesso escolar depende, em grande medida do capital cultural 

possuído pelos indivíduos”. Isso significa que a posse da cultura legítima pela família e a sua 

transmissão à prole se converte em benefícios no processo de escolarização, pois coincide 

com a cultura legitimada e valorizada pela escola. 

                                                 
4 Por cultura legítima Bourdieu entende a cultura dos grupos dominantes em uma determinada sociedade, que 

é imposta aos grupos dominados que a compõem como se fosse uma cultura universal e neutra a ser adquirida 

(ou não) por todos os membros desta sociedade (BOURDIEU, 1992).  
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É importante destacar que capital cultural pode existir sob três formas: objetivado, 

institucionalizado e incorporado (BOURDIEU, 1998c, p.74). No caso do primeiro estado, o 

capital cultural assume a forma material e, “objetivado em suportes materiais, tais como 

escritos, pinturas, monumentos etc., é transmissível em sua materialidade” (BOURDIEU, 

1998c, p. 77) e pode ser apropriado tanto materialmente quanto simbolicamente (obra de arte 

e capital cultural). No estado institucionalizado, observa-se a “objetivação do capital cultural 

sob a forma do diploma” (BOURDIEU, 1998c, p. 78), ou seja, o título escolar ou acadêmico 

outorga reconhecimento institucional ao capital cultural possuído por determinado sujeito. 

Por último, o estado do capital cultural incorporado seriam os meios dos quais determinado 

indivíduos dispõe para obter um conjunto de qualificações intelectuais, um exemplo seria 

saber fazer, ver, apreciar, discursar a respeito e dominar certo conhecimento. Esse capital 

cultural incorporado, segundo Bourdieu (1983), constitui um habitus cultural e pode se dar 

de forma sistematizada e inconsciente. Logo, o habitus pode ser entendido como um estilo 

de vida exteriorizado pelo sujeito, sendo 

 

[um] sistema de disposições duráveis e intransponíveis que, integrando todas as 

experiências passadas, funciona a cada momento como uma matriz de percepções, 

de apreciações e de ações – e torna possível a realização de tarefas infinitamente 

diferenciadas, graças às transferências analógicas de esquemas [...] (BOURDIEU, 

1983, p. 65). 

 

Nesse matiz sociológico, o conceito de habitus se torna essencial nesta pesquisa, uma 

vez que nos faculta a possibilidade de perceber como algumas mobilizações e estratégias são 

incorporadas às histórias de longevidade escolar e, ainda, se foi criado um habitus primário 

no decorrer das trajetórias escolares de sujeitos provenientes de camadas populares que 

ascenderam ao mestrado acadêmico. 

 Além das contribuições de Pierre Bourdieu para a compreensão de trajetórias 

escolares longevas nas camadas populares, salientam-se os estudos de Bernard Lahire, 

publicados originalmente na França, em 1995 e, posteriormente, no Brasil, em 1997, na obra 

intitulada Sucesso Escolar nos Meios Populares: as razões do improvável. O autor investigou 

o “improvável”, o sucesso escolar de crianças das camadas populares na realidade francesa. 

Este estudo, embora não trate de trajetórias longevas, tem como objeto o sucesso escolar nas 

etapas iniciais da escolarização, sendo extremamente relevante por apresentar os elementos 

das dinâmicas internas das famílias de camadas populares que produzem, em larga medida, 

as disposições necessárias à longevidade escolar dos estudantes. O sociólogo debate os 

fenômenos de consonância e dissonância, entre as configurações familiares de cada criança 



34 

e o mundo escolar e procurou compreender como as crianças de camadas populares, tendo 

forte probabilidade de fracassar, conseguiam escapar desse risco e, em certos casos, ocupar 

os melhores lugares nas posições escolares. 

O pesquisador realizou entrevistas com 26 famílias residentes em bairros populares 

de Lyon, na França, sendo que, na maioria dessas famílias, os pais eram operários ou 

empregados não-qualificados e as mães eram donas de casa. Tais entrevistas permitiram a 

análise das configurações familiares. Também foram entrevistadas 27 crianças (entre elas, 

duas eram irmãs) que frequentavam a 2ª série/3°ano do que equivale, no Brasil, ao Ensino 

Fundamental, sendo 14 crianças em situação de fracasso escolar (cinco meninas e nove 

meninos) e 13 crianças em situação de sucesso escolar (oito meninas e cinco meninos). Além 

desses sujeitos, o pesquisador também entrevistou sete professores e quatro diretores de 

escolas da periferia de Lyon. Nessa pesquisa, a população inicial era composta de 130 alunos 

da 2ª série, provenientes de quatro grupos escolares. São apresentados aspectos pertinentes 

às estratégias e mobilizações, realizadas pelos sujeitos e por sua família de camadas 

populares para alcançar a longevidade escolar, a partir da realidade francesa estudada.  

Lahire (1997) investigou a constituição das práticas e das disposições, no interior das 

famílias, que conduziam os filhos ao sucesso escolar. Tais aspectos foram considerados pelo 

autor como integrados às redes de interdependências estruturadas entre a escola e a família e 

por suas formas sociais singulares. Desse modo,  

 

[o] fracasso ou o sucesso escolar podem ser apreendidos como o resultado de uma 

maior ou menor contradição, do grau mais ou menos elevado de dissonância ou de 

concordância das formas de relações sociais de uma rede de interdependência a 

outra (LAHIRE, 1997, p. 19).  

  

Nesse sentido, o autor, ao traçar os perfis de configuração das 26 famílias, identificou 

e analisou cinco traços sociológicos presentes nas dinâmicas familiares que estavam 

vinculados ao bom desempenho acadêmico dos filhos. 

1 - As formas familiares de cultura escrita: Lahire (1997) discute como as práticas de 

leitura são essenciais para o avanço da escolaridade, “[a] escola é um universo de cultura 

escrita” (LAHIRE,1997, p. 20). As famílias que têm práticas de leitura podem conduzir 

práticas educativas, levando à produção do sucesso escolar dos seus descendentes, uma vez 

que “o fato de ver os pais lendo jornais, revistas ou livros pode dar a esses atos um aspecto 

‘natural’ para a criança, cuja identidade social poderá constituir-se, sobretudo, através deles” 
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(LAHIRE, 1997, p. 20). Assim, se a relação dos pais com o texto for dificultosa, isso vai se 

repetir no ponto de vista do sentido que a criança vai dar ao texto.  

2 - Condições e disposições econômicas: neste segundo traço, Lahire (1997) elucida 

que, para que a cultura escrita familiar aconteça, faz-se necessário uma certa estrutura 

econômica e a regularidade de horários das atividades, e de “limites temporais e 

estruturantes” (LAHIRE,1997, p.24). Todavia, para as famílias de camadas populares, 

algumas circunstâncias podem agravar ainda mais a condição econômica, como o divórcio, 

a morte de algum parente, o desemprego, que fragilizam a situação familiar acarretando uma 

ruptura em relação à ordem doméstica da família. A instabilidade econômica impede o 

planejamento do futuro, ou seja “[o] distanciamento das formas organizadas de trabalho e a 

insegurança econômica são situações pouco favoráveis ao desenvolvimento de uma atitude 

racional em relação ao tempo” (LAHIRE, 1997, p. 24). 

Portanto, “as condições econômicas de existência são condições necessárias, mas, 

seguramente, não suficientes” (LAHIRE, 1997, p. 24), isto é, a condição econômica, para 

maioria das famílias provenientes de meios populares, pode vir a ser um fator dificultador, 

uma vez que, não importa quais sejam as suas condições, sem as técnicas intelectuais 

apropriadas, não há cálculo racional possível que as ajude a manter uma condição financeira 

estável para conseguir se ascender socialmente (LAHIRE, 1997).  

3 - A ordem moral doméstica: nesse traço sociológico, Lahire (1997) discorre sobre 

a importância de as famílias de camadas populares valorizarem o bom comportamento dos 

filhos na escola, conferindo o respeito à autoridade do docente. A ordem moral doméstica é 

compreendida como as ações de controle que a família realiza sobre determinadas 

circunstâncias. No caso de famílias provenientes de meios populares, na maioria das vezes, 

os pais não têm condições de ajudar os filhos nas questões escolares, mas trabalham 

arduamente a fim de contribuir para a sua educação no sentido de fazerem com que acatem 

as regras e se submetam à autoridade escolar. Essas famílias priorizam, na educação das 

crianças, o respeito às regras e ao docente, assegurando que o filho tenha um bom 

comportamento e adquira conhecimento ministrado por aquele que “domina” o 

conhecimento. Em casa, essas famílias podem exercer “a regularidade das atividades, dos 

horários, as regras de vida estritas e recorrentes, os ordenamentos, as disposições ou 

classificações domésticas produzem estruturas cognitivas ordenadas, capazes de colocar 

ordem, gerir, organizar os pensamentos” (LAHIRE, 1997, p. 26).  

Em suma, segundo o autor, umas das condições necessárias para a produção do 

sucesso escolar é uma configuração familiar relativamente estável, que permita à criança 
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relações sociais frequentes e duráveis com os pais, configurando-se como uma condição 

necessária à produção de uma relação com o mundo adequada ao êxito. Por meio de uma 

presença constante, do apoio moral ou afetivo estável contínuo, a família pode acompanhar 

a escolaridade da criança de alguma forma – por exemplo, através de um autoritarismo 

meticuloso ou uma confiança benevolente. Dessa forma, “[a] intervenção positiva das 

famílias, do ponto de vista das práticas escolares, não está voltada especificamente ao 

domínio escolar, mas a domínios ‘periféricos’” (LAHIRE, 1997, p. 26). 

4 - As formas de autoridade familiar: Lahire (1997) apresenta questões importantes a 

respeito da presença da autoridade escolar nesse traço sociológico, pois a escola e os docentes 

estigmatizam os alunos que não se adequam às múltiplas regras e condutas impostas no 

ambiente escolar, nomeando-os como indisciplinados. Segundo Lahire (1997), os alunos que 

não precisam ser alertados sobre regras, que são disciplinados e possuem um bom 

comportamento, são classificados por terem autonomia, “autonomia essa considerada 

capacidade de seguir sozinho pelo caminho certo de maneira certa” (LAHIRE, 1997, p. 28) 

e os alunos indisciplinados que “não possuem a tal autonomia precisam ser lembrados 

incansavelmente das regras escolares” (LAHIRE, 1997, p.28). Nesse sentido, a singularidade 

da família pode vir a chocar-se contra ao que é esperado pela escola, “portanto, é importante 

estar atento a fenômenos de dupla coerção em alguns casos: eles podem estar sendo 

submetidos a regimes disciplinares, familiar e escolar, diferentes ou opostos” (LAHIRE, 

1997, p. 28). 

5 - As formas familiares de investimento pedagógico: neste último traço, o autor 

argumenta que algumas famílias empreendem diversas ações para ajudar seus descendentes 

no processo de escolarização, e ainda aponta que “alguns pais podem fazer da escolaridade a 

finalidade essencial e até exclusiva da vida dos filhos” (LAHIRE, 1997, p.28). Há famílias 

que se submetem a viver em condições de “desconforto para permitir que os filhos tenham 

tudo o que é necessário” (LAHIRE, 1997, p. 28-29); para outras, a escolarização pode se 

tornar ainda “uma obsessão familiar, e podemos estar diante de um hiperinvestimento escolar 

ou pedagógico” (LAHIRE, 1997, p. 29), tudo isso para garantir o sucesso de seus 

descendentes. Os graus de investimento podem ser intensificados (superescolarização) e irem 

além, vindo a privar o resto da família de outros benefícios, ou até mesmo sacrificar o tempo 

livre para ajudar o filho e realizar diversas ações que se configuram como um investimento 

pedagógico. Segundo Lahire (1997, p. 29), “esta atitude geral deverá deixar traços na 

organização da ordem moral doméstica e na maneira de gerir a situação econômica da 

família”. 
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Esse investimento pedagógico pode ser variado em intensidade e qualidade pela 

família, de acordo com a meta a ser alcançada. Os efeitos de tais mobilizações e estratégias 

pode vir a refletir sobre a criança, de modo de instigá-la a obter sucesso escolar. Logo, a 

pesquisa de Lahire (1997) é de suma relevância para a Sociologia da Educação, pois adverte 

sobre a necessidade de se realizar investigações no que se refere às estratégias e mobilizações 

de escolarização no âmbito das famílias, por meio da análise dos casos particulares. 

O aporte teórico de Lahire e de Bourdieu contribuíram fortemente para a consolidação 

de estudos sobre longevidade escolar em grupos populares, sendo que seus construtos 

teóricos estão presentes nos estudos brasileiros apresentados a seguir. Para identificar os 

estudos brasileiros emblemáticos sobre a temática e verificar, nos resultados das pesquisas 

encontradas a partir da década de 1990, as estratégias e mobilizações empreendidas por 

sujeitos provenientes de famílias das camadas populares para alcançar uma trajetória escolar 

longeva, realizou-se um levantamento de teses e dissertações, assim como de artigos 

científicos produzidos e publicados no Brasil no período entre 1993 e 2010, e disponíveis 

nos principais bancos de dados, a saber o Portal de Periódicos Capes, o Catálogo de Teses e 

Dissertação Capes, a plataforma SciELO e o Google Acadêmico.  

Para fazer a busca, utilizou as seguintes palavras-chave: longevidade escolar nas 

camadas populares; trajetórias de estudantes das camadas populares; estratégias de 

escolarização; mobilização escolar e familiar; longevidade escolar na pós-graduação stricto 

sensu. O recorte temporal se justifica por ser o período com mais produção proeminente no 

campo sociológico, sendo que estudos pioneiros no Brasil sobre estratégias e mobilizações 

de escolarização desenvolvidas por indivíduos e seus familiares “[...] vêm fornecendo 

indicadores teóricos importantes para problematizar o que tem sido chamado ‘longevidade 

escolar’, casos ‘atípicos’ ou ‘trajetórias excepcionais’ nos meios populares” (ZAGO, 2006, 

p. 226) no que tange a ascensão ao Ensino Superior. Sintetizando os resultados do 

levantamento da literatura, segue o Quadro 1, que apresenta os estudos sobre trajetórias 

escolares longevas nos meios populares desenvolvidas no Brasil. 
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Quadro 1 – Estudos sobre longevidade escolar em camadas populares (1993-2010). 

 

AUTOR(A) 

 

TÍTULO 

 

FORMA DE 

PUBLICAÇÃO 

 

ANO 

 

Écio Antônio Portes 

 

Trajetórias e estratégias do 

universitário das camadas populares 

 

Dissertação de 

Mestrado 

1993 

 

Maria José Braga Viana 

 

Longevidade escolar em famílias de 

camadas populares: algumas condições 

de possibilidade 

 

Tese de Doutorado 

1998 

 

Jailson de Souza e Silva 

 

"Por que uns e não outros?": 

caminhada de estudantes da Maré para 

a universidade. 

 

Tese de Doutorado 

1999 

 

Écio Antônio Portes 

 

O trabalho escolar das famílias 

populares 

 

Capítulo de Livro 

2000 

 

Écio Antônio Portes 

 

Trajetórias escolares e vida acadêmica 

do estudante pobre da UFMG: um 

estudo a partir de cinco casos. 

 

Tese de Doutorado 

2001 

 

Cláudio Marques Martins 

Nogueira; Maria de Fátima 

Fortes 

 

A importância dos estudos sobre 

trajetórias escolares na Sociologia da 

Educação Contemporânea 

 

Artigo 

2004 

 

Maria da Graça Jachinto 

Setton 

 

Um novo capital cultural: pré-

disposições e disposições à cultura 

informal nos segmentos com baixa 

escolaridade 

 

 

Artigo 

2005 

 

Nadir Zago 

 

Do acesso à permanência no Ensino 

Superior: percursos de estudantes 

universitários de camadas populares 

 

Artigo 

2006 

 

Wilson Mesquita de Almeida 

 

Esforço contínuo: estudantes com 

desvantagens socioeconômicas e 

educacionais na USP 

 

Dissertação de 

Mestrado 

2006 

 

Wânia Maria Guimarães 

Lacerda 

 

Famílias e filhos na construção de 

trajetórias escolares pouco prováveis: o 

caso dos iteanos 

 

Tese de Doutorado 

2006 

 

Débora Cristina Piotto 

 

As exceções e suas regras: estudantes 

das camadas populares em uma 

universidade pública 

 

Tese de Doutorado 

2007 

 

Maria do Socorro Neri 

Medeiros de Souza 

 

Do seringal à universidade: o acesso 

das camadas populares ao Ensino 

Superior público no Acre 

 

Tese de Doutorado 

2009 

Fonte:  Elaborado pela autora, Elaine Bento, a partir da revisão de literatura realizada (2020). 
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Nesses estudos, alguns termos e conceitos estão bastante presentes e poderão 

contribuir para a compreensão do nosso objeto de estudo: estratégias, mobilização familiar, 

camadas populares e trajetória escolar.  

O conceito de estratégia, mais frequente nos trabalhos, segue o proposto por Bourdieu 

(2004, p. 81), que afirma que  

 

[a] noção de estratégia é o instrumento de uma ruptura com o ponto de vista 

objetivista e com a ação sem agente que o estruturalismo supõe (recorrendo, por 

exemplo, à noção de inconsciente). Mas pode-se recusar a ver a estratégia como o 

produto de um programa inconsciente, sem fazer dela o produto de um cálculo 

consciente e racional. Ela é produto do senso prático como sentido do jogo, de um 

jogo social particular, historicamente definido, que se adquire desde a infância. 

 

Nesse sentido, compreende-se o sujeito como um ator social que realiza um conjunto 

de práticas para obter resultados nas lutas cotidianas, às quais é diariamente submetido. 

Marlice Nogueira (2011, p.19) alude que essas estratégias cotidianas não são totalmente 

racionais e realizadas conscientemente, e ainda explicita que essas “não são fruto de uma 

‘imposição automática’ de elementos estruturais, que, sendo inconscientes, não deixariam 

aos indivíduos nenhuma margem de iniciativa e interpretação pessoal” (p. 19). Bourdieu 

(1998) considera o espaço social como um campo de lutas onde os agentes (indivíduos e 

grupos) constroem estratégias que permitem manter ou melhorar sua condição social. Essas 

estratégias estão associadas aos diferentes tipos de capital e podem ocorrer de forma 

consciente ou inconsciente.  

Em Portes (1993, p. 14), estratégia é definida como “conjunto de práticas e atitudes 

ideológicas ou morais que – consciente ou inconscientemente – cada grupo social põe em 

prática com uma determinada finalidade (no caso presente, a longevidade escolar)”. Segundo 

Bourdieu (1998c, p. 81), essas ações são “inteligíveis e coerentes sem terem resultado de 

uma intenção inteligente e de uma decisão deliberada; ajustadas ao futuro sem serem produto 

de um projeto ou de um plano”. 

Por mobilização familiar, entendemos a apropriação de recursos sociais, culturais e 

econômicos para fins específicos, conforme proposto por Viana (1998). A mobilização 

familiar educacional assume uma concepção de historicidade no que se refere à própria 

trajetória social das famílias de camadas populares. São produzidas disposições que 

beneficiam a construção de percursos longevos. 



40 

Emprega-se, na presente pesquisa, a conceituação trabalhada por Maria do Socorro 

Neri Medeiros de Souza (2009), no que concerne ao uso do termo camadas populares, 

definido como:  

 
[a] queles grupos que ocupam as posições que se situam na base da pirâmide social, 

porque estão em situação desfavorável no que tange à distribuição das formas de 

riquezas que – num dado momento histórico – constituem fatores de classificação 

social: os bens econômicos, os bens culturais, o poder. Sua condição é, portanto, 

marcada pela insegurança, submissão, despossessão. As camadas populares, nessa 

perspectiva, constituem os setores sociais que, de um modo geral, ocupam a 

posição mais dominada no espaço das classes sociais e caracterizam-se, antes de 

mais nada, pelo pequeno volume de seu patrimônio, qualquer que seja o tipo de 

capital considerado (SOUZA, M., 2009, p. 20). 

 

Perante o exposto, o termo camadas populares tem sido utilizado de forma recorrente 

em estudos e pesquisas que tratam do fenômeno das improbabilidades estatísticas no campo 

educacional brasileiro (PORTES, 1993; 2000; VIANA, 1998; 2000; ZAGO, 2000; PIOTTO, 

2007). Viana (1998) considera indicadores de pertencimento às camadas populares como a 

baixa renda familiar, o baixo nível de escolaridade e ocupação predominantemente manual 

dos pais. No entanto, importa ressaltar que não é possível pensar as camadas populares 

apenas por suas características econômicas, ou por meio da oposição, no espaço social, às 

classes médias ou elites. É necessário entender os indivíduos e os grupos de camadas 

populares em sua capacidade simbólica e de produção cultural. 

Outro conceito que ocupa lugar de destaque nesta pesquisa é o de trajetória. De 

acordo com Portes (1993, p. 14), esse termo é entendido “como o caminho percorrido pelos 

atores sociais ao longo do sistema escolar e o significado atribuído pelos próprios atores a 

esse percurso”. A noção de trajetória escolar está relacionada às singularidades dos percursos 

que sujeitos ou grupos de sujeitos realizam no interior do sistema de ensino e, segundo 

Nogueira e Fortes (2004), os estudos de trajetória situam-se no âmbito microssociológico e 

intentam aclarar a ação individual dos sujeitos e dos processos internos às famílias, cujos 

projetos e estratégias são elaborados e implantados. 

Cláudio Nogueira e Maria Fortes (2004), no estudo intitulado A importância dos 

estudos sobre trajetórias escolares na Sociologia da Educação contemporânea, realizaram 

um balanço dos estudos a respeito de trajetórias escolares e afirmam que são exatamente as 

singularidades, nessas trajetórias, que carregam significados diversos e que podem explicar 

casos improváveis de trajetórias escolares de sucesso de estudantes de camadas populares. 

Dessa maneira, o que irá determinar o sucesso ou fracasso escolar pode ser analisado em 

termos relativos ou absolutos. Os relativos estão associados à origem social, “os indivíduos 
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que alcançassem desempenho compatível ou superior ao esperado de alunos com sua origem 

social seriam considerados bem-sucedidos” (NOGUEIRA; FORTES, 2004, p. 60). Já os 

absolutos estão associados à distância percorrida, “é possível falar de um sucesso maior ou 

menor em função da distância que o sujeito percorre no sistema de ensino” (NOGUEIRA; 

FORTES, 2004, p. 60). Percebe-se a complexidade existente nessas análises, visto que essas 

dependem do âmbito integrador do cotidiano do sujeito, bem como das suas perspectivas 

acerca da trajetória escolar. A partir dessa compreensão, os autores consideram, em suas 

análises das trajetórias escolares, os “processos de apropriação das condições de existência, 

no que constituem e se exercem as capacidades e a subjetividade dos indivíduos” 

(NOGUEIRA; FORTES, 2004, p. 69), ponderando sobre a habilidade do sujeito de conduzir 

seu próprio caminho.  

No Brasil, autores como Portes (1993), Viana (1998) e Silva (1999) foram os 

primeiros a estudar processos de escolarização de excelência em meios populares, entre 

sujeitos provenientes de camadas populares que lograram ao Ensino Superior. Os trabalhos 

de tais pesquisadores analisam condições e estratégias que possibilitaram sujeitos 

provenientes das camadas populares a construírem um percurso de longevidade escolar. 

A dissertação de mestrado de Écio Antônio Portes, Trajetórias e estratégias escolares 

do universitário das camadas populares, defendida na Faculdade de Educação da UFMG, 

no ano de 1993, foi a pioneira a se debruçar sobre a presença de estudantes de camadas 

populares no Ensino Superior, ao estudar as trajetórias e as estratégias familiares de 

escolarização de estudantes de cursos de graduação oferecidos pela UFMG, que é uma 

universidade de grande prestígio e bastante seletiva. Esse objeto de pesquisa adveio de sua 

atuação profissional como pedagogo da Fundação Universitária Mendes Pimentel (FUMP), 

responsável pela assistência (alimentar, médica, odontológica, pedagógica, psicológica, 

social etc.) aos alunos pobres da UFMG. Sendo assim, o autor afirma ter notado “grandes 

conflitos em função [da] origem social e escolar, da adesão necessária a valores culturais 

distantes [dos valores culturais de] origem, em razão dos estudos universitários” (PORTES, 

1993, p. 11), daqueles que eram usuários dos serviços ofertados pela FUMP.  

Por conseguinte, a finalidade da pesquisa foi “investigar quais têm sido as trajetórias 

escolares percorridas e as estratégias escolares utilizadas [na] luta por acesso a níveis cada 

vez mais avançados do sistema escolar” (PORTES, 1993, p. 15). O autor procurou 

compreender como os universitários oriundos das camadas populares ascenderam a uma 

universidade de renome como a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), bem como 

a relação entre família e escola. Portes (1993) respaldou-se nos depoimentos de 37 
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entrevistados, de faixa etária de 19 a 43 anos, sendo que cada universitário representou um 

dos cursos ofertados pela UFMG. O autor reconstituiu as 37 trajetórias escolares percorridas 

pelos pesquisados e as estratégias empreendidas por eles ou por suas famílias. Sendo assim, 

em sua investigação, Portes (1993) destaca as principais estratégias escolares e familiares dos 

educandos no decorrer do seu percurso. A seguir, as estratégias escolares dos educandos 

pesquisados por Portes (1993):  

1) recorrer a bolsas de estudos: constatou-se que a obtenção do recurso da bolsa de 

estudos é uma estratégia dos alunos das camadas populares para dar continuidade aos 

estudos, sendo que “[t]al estratégia se liga àquela utilizada pelos pais de lançar mão da rede 

de relacionamentos ou de alguém a ela ligado, para obter favores, serviços ou informações 

no plano escolar” (PORTES, 1993, p. 184); 

2) interromper os estudos, após o Ensino Médio, para trabalhar e economizar dinheiro 

a fim de fazer um “pé-de-meia”;  

3) assumir a sua própria escolaridade, ou seja, os filhos, nesse processo de 

investimento na própria escolarização, se conformam com valores e normas da escola que os 

levaram a se submeter com boa vontade às determinações dos professores e da escola, 

afastando-se dos pais, frequentemente migrando para a capital e enfrentando o trabalho;  

4) o empreendimento dos próprios filhos, em investir na própria formação, 

principalmente após a conclusão do ensino médio, a busca por um cursinho pré-vestibular 

para resolver acúmulos escolares do passado relacionados às disciplinas;  

5) o “conformismo ante os valores e normas da escola” ou o “aprendizado positivo 

do jogo da sobrevivência escolar” (PORTES, 1993, p. 179). 

As estratégias familiares, segundo Portes (1993) são:  

1) a escolha de um estabelecimento de ensino, o autor entende que uma “escola de 

qualidade é aquela que propicia a continuidade imediata dos estudos e inserção nos 

segmentos mais valorizados do sistema escolar” (PORTES, 1993, p.182). A busca de uma 

escola pública de qualidade terá o efeito duradouro e assinalará uma possibilidade real de 

continuação dos estudos em uma universidade pública, a qual muitas vezes constitui-se 

“como a única opção para os candidatos originários das camadas populares. Isso ocorre pelo 

motivo óbvio de dificuldade de se pagar uma faculdade particular” (PORTES, 1993, p. 128);  

2) o incentivo e auxílio à aprendizagem escolar e preservação dos filhos das “más 

influências”;  

3) a aplicação de sanções que aconteciam em forma de castigos morais e físicos, como 

modo de exercer a vigilância escolar. Portes (1998, p. 264) menciona alguns dos termos 
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empregados nos depoimentos de seus entrevistados: “é de menino que se torce o pepino”, 

“não saia da linha”, “sobrou pra mim”, “aí o pau comeu”, “levei um cacete”, que comprovam 

inclusive a utilização implícita ou explícita da punição física;  

4) a presença da casa própria como “base” para o começo de um futuro melhor. A 

aquisição desse bem material, da noção de “base necessária a partir da qual se pudessem 

edificar outros sonhos” (PORTES, 1993 p.78). Além disso, há os cuidados (materiais e 

físicos) essenciais à manutenção dos filhos na casa e na escola;  

5) a busca constante de proximidade com a escola. Portes (1993) enfatiza que o fato 

de os pais terem baixa escolaridade não os impede de atribuir valor ao esforço e à dedicação 

dos filhos aos estudos. Esse “reconhecimento sem conhecimento” nos faz concordar com 

Lahire (1997, pp. 343- 345), quando esse pondera que  

 

[f]amílias fracamente dotadas de capital escolar ou que não o possuem de forma 

alguma (caso de pais analfabetos) podem, no entanto, muito bem, através do 

diálogo ou através da reorganização dos papéis domésticos, atribuir um lugar 

simbólico ou um lugar efetivo ao ‘escolar’ ou à ‘criança letrada’ no seio da 

configuração familiar. [...] É preferível ter pais sem capital escolar a ter pais que 

tenham sofrido na escola e que dela conservem angústias, vergonhas, complexos, 

remorsos, traumas ou bloqueios. Na incapacidade de ajudar os filhos, os pais sem 

capital escolar também não tendem a comunicar-lhes uma relação dolorosa com a 

escola e com a escrita. 

 

Portes (1993) explana que as trajetórias escolares singulares apresentaram dois 

momentos distintos: o primeiro, representado pelo período anterior ao 2º grau, e o segundo, 

marcado pela tentativa de entrada na universidade. Dentro desses contextos, existem 

diferentes práticas que cada sujeito, em conjunto com a sua família, empreende para 

conseguir construir uma trajetória de sucesso escolar.  

Outra pesquisa primordial para a elaboração do presente estudo é a tese de doutorado 

de Écio Portes (2001), Trajetórias escolares e vida acadêmica do estudante pobre da UFMG: 

um estudo a partir de cinco casos, também defendida na UFMG. Tendo como objeto de 

análise o vestibular, Portes (2001) investigou o acesso e a permanência do estudante pobre 

no Ensino Superior, especificamente a cursos altamente seletivos da UFMG. Foram 

entrevistados seis jovens (três homens e três mulheres) oriundos de famílias de camadas 

populares, estudantes universitários dos cursos mais disputados da UFMG, a saber: 

Medicina, Fisioterapia, Direito, Comunicação Social, Engenharia Elétrica e Ciência da 

Computação. O critério estipulado para escolha dos sujeitos de pesquisa foi ser bolsista da 

FUMP, que atua como assistência social para jovens de camadas menos privilegiadas. Assim, 

Portes (2001) privilegiou três momentos: condições históricas; reconstrução e análise das 
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trajetórias; e experiência universitária dos estudantes no período de dois anos, objetivando 

“dar visibilidade ao estudante pobre no brutal e desigual jogo de acesso e permanência no 

Ensino Superior público, lá onde ele é mais difícil de ser jogado, nos cursos muito seletivos” 

(PORTES, 2001, p. 13). 

Com efeito, o pesquisador debruçou-se sobre a compreensão do trabalho escolar 

realizado por famílias provenientes de camadas populares que, de alguma forma, contribuiu 

para o acesso dos filhos à universidade pública em cursos bastante valorizados socialmente. 

Portes (2000) conceitua o trabalho escolar como qualquer ação familiar ocasional ou 

precariamente organizada visando ao ingresso e à permanência dos filhos no sistema de 

ensino, procurando influenciar sua trajetória escolar, de modo que eles alcancem níveis mais 

altos de escolaridade. Essa espécie de trabalho é algo complexo, de árdua compreensão e 

visibilidade, e realizado, na maioria das vezes, na ausência de capital escolar.  

Embora seis estudantes tenham participado do estudo, no tocante à experiência 

universitária apenas cinco deles se manifestaram – a estudante do curso de comunicação 

social “se recusou a falar da vida universitária” (PORTES, 2001, p. 164). O autor pontua 

sobre a impossibilidade de se analisar a trajetória escolar dos sujeitos e a consequente 

chegada e permanência no Ensino Superior, sem falar do trabalho escolar realizado pelas 

famílias. Nesse caso, as “ações e práticas das famílias populares com relação à escolarização 

dos filhos são complexas, diversas e parecem não obedecer a nenhum paradigma 

preestabelecido” (PORTES, 2001, p. 149). Tais estudantes, apesar das trajetórias escolares 

deslumbrantes, marcadas sempre por sucessos, consistem em uma improbabilidade 

estatística, já que se trata de uma parcela reduzidíssima de sujeitos das camadas populares 

que têm acesso aos cursos citados (PORTES, 2001).  

Portes (2000) aponta que o trabalho escolar realizado pelas famílias pode ser 

visualizado em um “conjunto de circunstâncias atuantes e complexas” (p. 65) que designam 

as ações que elas empreendem para viabilizar o acesso e a permanência dos seus membros 

na escola, garantindo, assim, a longevidade escolar. Tais circunstâncias atuam de forma 

conjunta, no decorrer da trajetória, das necessidades e inquietações do cotidiano das famílias, 

portanto não faz sentido analisá-las de modo separado, mas dentro de uma “rede de seus 

entrelaçamentos concretos” (LAHIRE, 1997, p.72). Nesse sentido, Portes (2000) identifica 

unidades significativas nos discursos dos familiares que se inter-relacionam, possibilitando 

a construção desse “conjunto de circunstâncias atuantes”, o que permite aprofundar as 

análises acerca do trabalho escolar das famílias de camadas populares. O pesquisador trata 

de seis circunstâncias, na mesma linha teórica Bernard Lahire (1997). 
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1 – A presença da ordem moral doméstica: a educação moral das famílias populares 

faz-se presente na constante busca pela manutenção daquilo que Portes (2001, p. 253) cunhou 

de ordem moral doméstica, “um esforço contínuo que não tem como alvo específico o 

‘sucesso’ escolar [e profissional] e, sim, uma educação mais abrangente, uma educação para 

a vida e uma conformação dos procedimentos”. Assim, trata-se do trabalho cotidiano da 

família de transmissão de valores morais, como respeito, humildade, honra, integridade etc., 

considerados, pela família, como essenciais para o convívio social. Tal esforço contínuo “não 

tem como alvo específico o sucesso escolar, e, sim uma educação mais abrangente, uma 

educação para a vida” (PORTES, 2000, p. 67).  

A ordem moral doméstica refere-se ao modo de controle cotidiano da vida familiar, 

mediante ordenamento afetivo, social e moral (LAHIRE, 1997). Por meio da transmissão da 

ordem moral doméstica as famílias norteiam as práticas dos filhos e os direcionam conforme 

suas condutas, seus preceitos e valores, que permeiam os projetos familiares. É importante 

frisar que os filhos não são meros receptores de uma ordem moral doméstica, mas são sujeitos 

dinâmicos e dotados de uma singularidade, sendo que constroem suas disposições próprias, 

tendo como base as vivências estruturadas dentro dessa ordem doméstica e, simultaneamente, 

as vivências advindas da relação com a sociedade. 

2 – A atenção para com o trabalho do filho: trata-se da presença materna como fonte 

principal de atenção na escolarização dos filhos e do cuidado com as pequenas coisas, mesmo 

de forma indireta ou inconsciente, que venham interferir no trabalho escolar. Embora tal 

atenção não interfira no processo pedagógico, muitas vezes pelo pouco acúmulo de 

conhecimentos escolares, ela se manifesta através da “[...] disponibilidade em escutar, ouvir 

e dar atenção ao filho, permitir que ele dê conta de suas tarefas e necessidades escolares, 

indagar-lhe de seu dia escolar” (PORTES, 2000, p.68).  

Dentre as intervenções da família, Portes (2000, p. 68-69) pondera que 

 

[e]ssas ações são perceptíveis na busca do estabelecimento escolar e na escolha da 

escola (sempre pública) quando viável, na luta pela matrícula, nos possíveis 

contatos com outras mães, nas aproximações (mesmo esporádicas) com os 

professores, nas reuniões escolares (quando convidadas), na manutenção física da 

criança e dos equipamentos necessários à frequência da escola, na atenção para as 

companhias dos filhos, no ato de levar à escola (e buscar), na vigilância da rua etc.. 

 

Todas essas ações e situações demonstram o cuidado e a atenção que essas famílias 

provenientes de camadas populares dão aos filhos e ao seu trabalho escolar, ainda que tais 
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ações não sejam planejadas ou racionais para garantir especificamente um futuro escolar 

excepcional e longevo para o filho. 

3 – Um esforço para compreender e apoiar o filho: Portes (2000) percebe um 

“trabalho de persuasão afetiva (que se torna efetivo), no sentido de continuar a escolaridade, 

diante de complexos momentos vivenciados no decorrer da trajetória escolar” (PORTES, 

2000, p. 70) executado pelas famílias visando à construção de uma imagem positiva da escola 

e ao incentivo para que o estudante supere as dificuldades educacionais em função dos 

poucos recursos materiais e de capital cultural. A família se torna a principal fonte de apoio 

para o filho superar a falta de esperança diante das experiências da vida. Dessa forma, a 

presença e o apoio da família propiciam ir “[c]ontra os efeitos de uma fatalidade, instaurando-

se a possibilidade de continuidade de estudos e de crescimento subjetivo do filho” (PORTES, 

2000, p.70). 

4 – A presença do outro na vida do estudante: como as famílias de camadas populares 

nem sempre têm domínio dos conhecimentos escolares a que os filhos têm acesso, elas 

permitem que pessoas exteriores à família ajudem na construção do percurso escolar do filho. 

Segundo Portes (2000), trata-se da aceitação pela família e pelo estudante da ajuda de outras 

pessoas que detêm maiores conhecimentos acerca do sistema escolar, o que lhes possibilita 

o acesso a melhores oportunidades educacionais e de aprendizagem. Entre essas pessoas que 

atuam como suporte e incentivo exterior à família, destacam-se professores, parentes e 

amigos da família. Essas intervenções externas são esporádicas, contudo, são eficazes e 

ajudam a família a modificar e melhorar as possibilidades escolares do filho. O filho, sendo 

motivado, acabará por se destacar ainda mais na escolarização, “reafirmando prognósticos 

anteriores e merecendo, nesse novo meio, elogios dos novos professores e aceitação por parte 

dos novos colegas” (PORTES, 2000, p. 73). Assim, o estudante proveniente de camadas 

populares consegue avançar mais uma vez no caminho, atingindo níveis maiores de 

escolaridade, antes não vislumbrados.  

5 – A busca da ajuda material: essa circunstância expressa o sobre-esforço 

empreendido pelas famílias visando à manutenção do filho na universidade, isso porque, 

conforme ele avança na trajetória escolar, aumentam as necessidades básicas que o avançar 

demanda. O autor apresenta, nesse ponto, situações de alunos oriundos de camadas populares 

que conseguem entrar na universidade pública e enfrentam, junto às suas famílias, a sensação 

de desespero, principalmente aqueles que tinham dificuldades para conciliar os estudos com 

o trabalho, para se manter e ajudar a família. Esses alunos também enfrentam a realidade do 

ensino público relativizado, pois há uma série de exigências intrínsecas e periféricas ao 
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universo acadêmico, como gastos com transporte, compra de livros, xerox, material escolar, 

roupa, calçado, alimentação, lazer, gastos com viagens de campo demandadas no curso, com 

pagamentos de inscrição em congressos, simpósios etc., viagens para apresentação de 

trabalho, festas e atividades externas ao curso, entrada nas comemorações da formatura etc. 

Portes (2000) ainda relata que algumas universidades oferecem aos estudantes de baixa renda 

ajuda financeira, garantindo a sua permanência das instituições. Ainda assim, Portes (2000, 

p. 75) salienta uma “certa solidariedade material de alguns parentes para com esses 

estudantes, que efetuam algumas doações diante da manifestação dos pais de que o filho se 

encontra necessitado”. 

6 – A existência e importância de um duradouro grupo de apoio construído no interior 

do estabelecimento escolar: “[o] grupo de apoio, como aparece na fala de Alice é uma 

circunstância importante para assegurar a continuidade dos estudos” (PORTES,2000, p.76), 

dessa forma, Portes (2000) afirma que esta circunstância se associa ao esforço dos pais para 

compreender e apoiar o filho mencionado anteriormente, isto é, seria uma consequência de 

práticas empreendidas pelas famílias, como mudar o filho de estabelecimento de ensino. Ao 

avançar na escolarização, o filho adentra em um contexto em que se privilegia a cultura das 

classes mais abastadas economicamente e escolarmente, que ditam os gostos e as formas de 

agir no interior da instituição escolar e no seu entorno. Logo, a família, mesmo que 

parcialmente, procura facilitar a inserção do filho nesse novo contexto social, de acordo com 

suas posses econômicas e culturais, diante de “[...] uma disposição que facilitará a vida do 

aluno pobre nesse novo espaço e é uma facilidade para aprender, ser bom aluno, ser 

inteligente” (PORTES, 2000, p. 76). Nesse sentido, destacam-se as novas relações de 

interação com os colegas de escola, de melhor prestígio social, em que alguns estudantes de 

camadas populares são inseridos mediante oportunidades ou ajuda de outros.  

De acordo com Portes (2000, p. 76),  

 

[q]uando o jovem proveniente de camadas populares passa a pertencer ao novo 

grupo constituído por jovens de uma classe média, ele será influenciado pelas 

aspirações escolares do grupo e buscará desenvolver estratégias que possam 

garantir a continuidade dos estudos. 
 

Segundo o autor, em sua pesquisa, os estudantes que alcançaram uma vaga em um 

curso de prestígio na universidade passaram, antes, por uma trajetória de sucesso na 

Educação Básica. Diferentemente das camadas médias, as famílias de camadas populares 

trabalham em um “espaço ainda pouco compreendido, onde a privação, a instabilidade, a 

insegurança e a angústia impulsionam e orientam ações” (PORTES, 2000, p.78). Para pais 
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oriundos de camadas populares, ter um filho em uma universidade é uma vitória, ainda que 

eles não consigam compreender todo o significado dessa nova etapa que o filho vai viver. 

Isso porque esses pais não puderam, na maioria das vezes, ter uma relação mais próxima com 

a escola, e não puderam alcançar uma posição de prestígio na sociedade, por isso a conquista 

do filho se torna sua própria conquista (PORTES, 2000). Os dados obtidos pelo autor 

assinalam para um “enorme esforço das famílias pobres, que, desprovidas de capital escolar 

e material, contribuem efetivamente no processo de construção de uma trajetória escolar 

empreendida pelos filhos com relativo sucesso, pois eles chegaram à universidade” 

(PORTES, 2000, p. 76-77). 

As argumentações de Portes (2000) demonstram que as famílias de camadas 

populares por ele estudadas se mobilizavam em prol da educação dos filhos, empreendendo 

um trabalho escolar que, na maioria das vezes, não seguia um planejamento racional, mas 

que acompanhava todas as fases da educação dos filhos. Nos casos de estudantes das camadas 

populares que ingressam no Ensino Superior, Portes (2000; 2001) assinala que as famílias 

apresentam demandas mais efetivas, considerando-se os gastos relativos à permanência dos 

universitários, independentemente se esses estudam no ensino privado ou público. Mesmo 

tratando-se de um estudo sobre longevidade escolar, e não sendo possível generalizar seus 

resultados para a realidade mais ampla das experiências sociais em meios populares, o autor 

nos traz evidências do que pode ser observado no interior das famílias deste grupo social. 

Compartilhando da mesma problemática de Portes, a longevidade escolar, entendida 

como a permanência no sistema de ensino até a Educação Superior, em camadas populares 

configurou-se também como objeto de estudo de Viana (1998), em sua tese de doutorado 

Longevidade escolar em famílias de camadas populares: algumas condições de 

possibilidade, a qual investigou o sucesso escolar de sete estudantes (cinco universitários e 

dois pós-graduandos de instituições do estado de Minas Gerais) provenientes de famílias dos 

meios populares, com pais exercendo (ou tendo exercido) trabalhos predominantemente 

manuais – cinco mulheres e dois homens. Os universitários eram discentes dos seguintes 

cursos e instituições: Economia, da Pontifícia Universidade Católica (PUC-MG); Geografia, 

da UFMG; Filosofia, da Fundação de Ensino Superior de São João Del-Rei (FUNREI); 

Medicina, da UFMG; e Psicologia, da FUNREI. Quanto aos que eram pós-graduandos, um 

era discente da especialização lato sensu em Psicopedagogia da Universidade Estadual de 

Minas Gerais (UEMG), e outro era aluno de curso de mestrado em Educação da Faculdade 

de Educação da UFMG, isto é, cursava uma pós-graduação stricto sensu. Os parâmetros para 
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escolha desses sujeitos foram: ser membros de famílias com adversidades econômicas e com 

baixo nível de escolaridade e ter pais que exerciam ocupações consideradas manuais. 

Analisando essas biografias escolares, Viana (1998) traz elementos essenciais para o 

estudo da longevidade escolar nas camadas populares. O termo sucesso escolar, conforme a 

autora, reporta-se às situações de permanência no sistema de ensino, tomando como 

indicativo desse fenômeno o acesso ao Ensino Superior. Sua pesquisa teve como finalidade 

a compreensão dos processos de escolarização prolongados de sujeitos cuja probabilidade 

estatística de acesso à universidade é limitada. Para tal, especifica-se as diferentes 

configurações familiares que contribuíram para justificar a sobrevida dos sujeitos dos meios 

populares no interior do sistema de ensino, isto é, no Ensino Superior, investigando-se, além 

do acesso, a questão da permanência nesse nível de ensino. 

Em sua tese de doutoramento, Maria José Viana (1998) elaborou cinco parâmetros 

oriundos de históricos familiares e escolares, elaborados para interpretar dados de pesquisas 

que investigam casos de longevidade escolar atípicas. Os parâmetros criados por Viana 

(2000) são uma tipologia, em outras palavras, não refletem todos os casos estudados, mas 

trata-se de categorias de análises. Dessa forma, Viana (1998) destaca alguns elementos por 

ela investigados, que são fundamentais para se pensar nos estudos acerca das camadas 

populares:  

1. Os significados que a escola em geral e o acesso ao Ensino Superior (p. 49) 

assumem para os filhos e para as famílias das camadas populares, de diversas maneiras 

implicadas pelas relações intergeracionais e intersubjetivas na trajetória longeva nessas 

famílias e seus engendramentos. 

2. As disposições e condutas em relação ao tempo (p. 49), que favorecem a 

longevidade escolar. O trabalho empreendido sob a ótica moral da perseverança, que 

concerne o trabalhar duro hoje para que o amanhã seja melhor (extensão do horizonte 

temporal de futuro). 

3. Os processos familiares de mobilização escolar (p. 49), sendo que, por meio da 

análise dos diferentes tipos de presença das famílias populares, na escolarização dos 

estudantes, é possível compreender como se dá a participação dessas famílias no processo de 

construção da escolaridade dos filhos e quais são as mobilizações empreendidas para garantir 

um percurso longevo de sucesso. 

4. Outros grupos de referência para o estudante (p. 49) enquanto instâncias amplas de 

referências para os filhos e para a família, nos quais se insere membros externos, mediante a 

constituição de outros horizontes e oportunidades. 
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5. Modelos socializadores familiares ou tipo de presença educativa (p. 49) das 

famílias que podem favorecer o sucesso escolar do sujeito oriundo das camadas populares. 

O percurso longevo vem do processo de socialização familiar. 

A autora também explicita três características que permearam a escolarização dos 

sujeitos investigados, a saber: ausência de projetos de escolarização a longo prazo, ausência 

de mobilização familiar, distanciamento familiar. Sobre a primeira característica, os pais 

formularam planos parciais, mediante os êxitos parciais dos filhos; as famílias não tinham 

nenhum projeto já formalizado e estruturado em relação à escolarização dos filhos, 

principalmente no que tange o Ensino Superior, no entanto, práticas educativas mais 

imediatas, mas que se transformavam em disposições favoráveis à longevidade escolar, 

foram engendradas. 

Em alguns casos, as mães, mesmo não tendo domínio sobre o conteúdo aprendido 

pelos filhos na escola, articularam-se de forma laboriosa e sistemática na escolarização dos 

filhos, oferecendo-lhes um apoio moral e afetivo, uma vez que não obtinham o conhecimento 

científico. Ao realizar tais práticas, as famílias das camadas populares executam a estratégia 

do “fechamento familiar”, no que se refere aos investimentos escolares e intencionais, 

incutindo, assim, o valor da escolarização para os filhos.  

Contudo, para a pesquisadora, é possível atingir a longevidade escolar sem a presença 

da mobilização escolar familiar. Ela ressalta, ainda, a ausência de investimentos específicos 

e deliberados por parte das famílias no decorrer das trajetórias analisadas, muito embora as 

famílias estivessem presentes no processo de escolarização dos filhos, por meio de práticas 

socializadoras que levaram os universitários à constituição de disposições favoráveis à 

longevidade escolar, como a consciência da necessidade dos estudos e a valorização da escola 

no universo familiar. Segundo a autora, o que existem são “formas peculiares de 

envolvimento das famílias populares na escolarização dos filhos, facilitadoras de sobrevida 

escolar nesses meios” (VIANA, 2000, p.54). 

Sendo assim, as estratégias de mobilização escolar se manifestam em algumas 

condutas, tais como escolha dos estabelecimentos de ensino e das carreiras escolares;  

controle sistemático das atividades escolares; acompanhamento das atividades escolares;  

envolvimento com a escola; dispêndios financeiros para a aquisição de materiais escolares e 

extraescolares; práticas como contar histórias; contratar professoras para realizar atividades 

de reforço; e encaminhar o filho a especialistas como fonoaudiólogo e psicólogo. Por sua 

vez, o distanciamento cultural da família em relação aos filhos, é assim definido: “o êxito 

escolar nas camadas populares não afirma e reforça, sobretudo afetivamente, a posição do 
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sujeito no seio da família, mas, ao contrário, é potencialmente criador de distanciamentos” 

(VIANA, 1998, p. 285). A autora defende, ainda, o princípio da autodeterminação dos 

sujeitos, sendo assim, os percursos escolares dos sujeitos investigados foram considerados 

imprevisíveis, aleatórios e vulneráveis, mas marcados pela autodeterminação desses sujeitos. 

Essa autodeterminação dos sujeitos investigados se constituía gradativamente, sustentando-

se nos êxitos parciais anteriores. 

 Outro estudo, na mesma linha de Portes (1993) e Viana (1998), é a tese de doutorado 

de Jailson de Souza e Silva (1999), Por que uns e não outros? Caminhadas de estudantes da 

Maré para a universidade, que será aqui abordado a partir da sua versão publicada em livro 

no ano de 2003. O que moveu o autor para a pesquisa foi a diversidade das trajetórias de vida 

dos sujeitos dos grupos sociais populares, o que o fez refletir sobre quais os fatores que 

“contribuíram para que indivíduos com origem e características sociais parecidas, mesmo 

irmãos, tivessem escolhas e caminhadas diversificadas, até opostas, no campo escolar, social, 

cultural, político e/ou econômico” (SILVA, 2003, p. 17). 

A pesquisa de Silva (2003) teve como foco mapear, registrar e interpretar as 

estratégias empreendidas por onze jovens moradores da Maré, maior favela do Rio de 

Janeiro-RJ, oriundos de camadas populares, que chegaram à universidade a partir de uma 

perspectiva “plurifatorial”, que levou em conta condições objetivas e subjetivas, além das 

relações sociais vivenciadas por esses sujeitos. Os sujeitos investigados já eram graduados 

ou estavam concluindo a graduação à época da pesquisa, nove deles em instituições públicas, 

a saber: História, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ); Matemática, Direito, 

Física, Letras, Inglês e História, na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ); Serviço 

Social e Física, na Universidade Federal Fluminense (UFF). Além disso, dois sujeitos 

estudavam em instituições privadas da cidade do Rio de Janeiro-RJ: Engenharia Civil, na 

Faculdade Nuno Lisboa, e Letras, na Faculdade de Humanidades Pedro II (FAHUPE). 

O pesquisador procurou investigar como se deu a entrada e a permanência desses 

estudantes na universidade, bem como as estratégias de escolarização realizadas, as 

condições que favoreceram uma trajetória escolar longeva, a influência da família e de outras 

instâncias socializadoras, a igreja ou a vizinhança. Segundo o autor, a posição escolar é 

adquirida pelo estudante mediante uma “inteligência institucional” (SILVA,1999, p.39), no 

que se refere à capacidade de compreender e saber jogar as regras escolares, construídas 

socialmente. Ressalta-se que houve uma preocupação do pesquisador em quebrar 

estereótipos e estigmas produzidos socialmente em relação aos discursos negativos sobre as 

comunidades periféricas, buscando interpretar e “compreender a dinâmica estabelecida entre 
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as características singulares do agente e as redes sociais nas quais ele se insere” (SILVA, 

1999, p. 126). 

Com relação à trajetória individual dos estudantes, sendo ela social e escolar, Silva 

(1999) constatou que houve o envolvimento das famílias na escolarização dos filhos, mesmo 

diante das fragilidades e instabilidades sociais do espaço geográfico pesquisado. O sucesso 

escolar, na perspectiva do autor, configura-se com a posse do diploma de nível superior, seja, 

com a conclusão dos cursos de graduação em instituições públicas ou particulares. As 

famílias empreenderam estratégias como forma de manter seus filhos no espaço escolar e 

evitar que influências externas ao meio os atingissem. Apesar de não ser recorrente no interior 

dessas famílias um projeto prolongado de escolarização, “a ambição maior era que os filhos 

atingissem o ensino médio e, a partir daí, tivessem melhores condições de se posicionar no 

mundo do trabalho” (SILVA, 1999, p. 122). Ainda assim, é possível identificar dois tipos de 

estratégias de reprodução social realizadas pelas famílias, segundo o autor, as educógenas e 

as de investimento diversificado: 

As estratégias educógenas, nas famílias em que “a escolarização ocupa uma parcela 

significativa das preocupações cotidianas e, em muitos casos, dos recursos financeiros dos 

pais” (SILVA, 1999, p.133-4), constituíam esforços dos pais para que seus filhos 

alcançassem o Ensino Médio, visando, com isso, a ocupação de posições sociais melhores 

no mercado de trabalho. Esses esforços acontecem quando os pais colocam em prática 

estratégias advindas das informações sobre o desempenho escolar dos filhos, obtidas através 

de professores e de pessoas envolvidas na comunidade escolar. O isolamento dos filhos na 

comunidade da Maré configurou como uma estratégia que assegura a permanência no interior 

da escola, evitando influências advindas do universo local. 

As estratégias de investimento diversificado, utilizadas pelas famílias, não eram 

centradas meramente no contexto escolar, isto é, na escolarização longeva dos filhos e na 

obtenção do certificado escolar. A escola era vista como uma obrigação social, como um 

local de aprendizado de boas condutas para um projeto futuro de ascensão profissional, que 

viria por meio da obtenção do diploma escolar. É constatada, também, a influência da 

socialização secundária, para além da socialização primária (família), em espaços sociais, 

sendo que os cinco sujeitos pesquisados por Silva (2003) eram engajados no âmbito político 

e comunitário, com atuações na Associação de Moradores, na Igreja Católica e até mesmo 

em instituições fora da Comunidade da Maré. Segundo o autor, “no processo de construção 

das novas estratégias escolares, assumiram um papel significativo os mecanismos de 

socialização secundária dos jovens” (SILVA, 2003, p.123, grifo do autor). Sendo assim, os 
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sujeitos incorporaram novas disposições e redes relacionamentos, havendo então 

transformação do habitus. 

Maria da Graça Setton (2005), no seu estudo Um novo capital cultural: pré-

disposições e disposições à cultura informal nos segmentos com baixa escolaridade, reflete 

a respeito de estratégias pedagógicas que fortificaram trajetórias de sucesso acadêmico entre 

alunos provenientes de segmentos sociais com baixa escolaridade que se sobressaíram no 

universo de estudantes em cursos de elite – Administração, Arquitetura, Editoração, Relações 

Públicas, Direito, Rádio/TV, da Universidade de São Paulo (USP). O estudo apresenta 

entrevistas feitas com dez alunos e algumas de suas mães a fim de verificar a relação entre a 

articulação das configurações familiares e o sucesso escolar apresentado. Reportando-se ao 

referencial teórico de Lahire (1997), Setton (2005, p. 84) pondera que, sobre o investimento 

familiar na educação, é necessário estar atento para as diversificadas formas familiares de 

mobilização educacional, considerando-se que 

 

[e]las se referem ao empenho da família em um projeto de ascensão social via 

sistema de ensino. São práticas relativas à procura por uma escola particular ou por 

uma melhor escola pública da região, ou mesmo no oferecimento de condições 

propícias aos estudos na compra de livros e material didático. É possível observá-

las também na valorização do trabalho da escola e na participação familiar nas 

propostas acadêmicas e até na concessão de tempo para a dedicação aos estudos, 

como mecanismos presentes nas configurações familiares que se diferenciam por 

criar estratégias pedagógicas informais (SETTON, 2005, p.84). 

 

Desse modo, Setton (2005) acrescenta que, para o desenvolvimento eficaz do 

investimento familiar, seria importante a presença de fatores subjetivos que favorecessem as 

relações interpessoais no ambiente das famílias, sendo definidos como disposições 

dialógicas, apontadas pela autora como disposições ou estabilidades de natureza psicológica 

que facilitam o diálogo e a troca de experiência. Trata-se de uma estabilidade familiar que 

promova segurança afetiva e emocional, ou seja, o conforto psicológico propício para a 

construção da identidade (SETTON, 2005, p. 85), que ajuda a proporcionar uma escolaridade 

longeva constituindo um terreno fértil para destinos escolares exitosos. 

Apoiando-se, principalmente, na discussão sobre o capital cultural, Setton (2005) 

elucidou diversos fatores que implicam diretamente no desempenho escolar dos estudantes 

por ela pesquisados, como o perfil da família, a formação cultural dos antepassados, o local 

de residência, a trajetória social familiar, entre outros fatores extraescolares, econômicos e 

culturais. Além disso, a autora também encontrou exemplos de novas experiências educativas 

informais que impactaram nos resultados escolares dos estudantes, denominadas como 
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“[s]aberes difusos propiciados pelas emissões radiofônicas, pela programação da TV, pelas 

novelas, pelos fascículos, pela produção de programas didáticos, de entrevistas ou de 

conselhos médicos, que estão disponíveis e abertos para todos” (SETTON, 2005, p.87). 

Setton (2005) ainda destaca “[...] a existência de uma valorização com relação ao aprendizado 

escolar, mas também uma abertura para outras experiências de conhecimento e vida cultural, 

colocada à disposição pela virtualidade da informação na modernidade” (p. 95) dos sujeitos 

investigados. 

Wilson Almeida (2006), em seu estudo Esforço contínuo: estudantes com 

desvantagens socioeconômicas e educacionais na USP, investigou o uso dos recursos, 

espaços e a permanência de um grupo de 17 sujeitos de ambos os sexos, com desvantagens 

econômicas e educacionais na USP. Esses estudantes cursavam Letras, Geografia, Ciências 

Contábeis, Física e História e foram caracterizados como trabalhadores-estudantes, pois 

tinham que conciliar jornada de trabalho diurna com jornada de estudo noturna, além disso, 

a maioria dos jovens pesquisados cursaram Educação Básica em escolas públicas. O 

pesquisador abordou aspectos do acesso e da permanência no Ensino Superior, porém, se 

dedicou a investigar de maneira pormenorizada as vivências dos jovens na USP e as 

“diferenças na qualidade da educação recebida pelos diversos segmentos sociais presentes na 

universidade pública” (ALMEIDA, 2006, p.6). 

Os resultados da pesquisa de Almeida (2006) revelam fatores que contribuíram para 

que os estudantes por ele investigados tivessem acesso à USP, uma instituição pública de 

Ensino Superior altamente seletiva. Tais fatores são: um ambiente familiar com certa 

estabilidade emocional; um olhar atento dos pais, que valorizavam a educação como 

ferramenta para a mobilidade social; o papel das mães em incutir o hábito de leitura desde a 

mais tenra idade; uma trajetória escolar relativamente segura durante o Ensino Fundamental; 

e uma confluência de fatores na fase pré-vestibular – experiência em processos seletivos, 

base prévia obtida em cursos técnicos e tecnológicos, autodidatismo. 

Em algumas configurações familiares, Almeida (2006) constata que sobretudo as 

mães desempenharam papéis relevantes, seja de incentivo à leitura, seja assumindo, sozinhas, 

a educação dos filhos, dado que a ausência da figura paterna (por razão de falecimento, 

separação, constituição de outra família), foi uma situação comum para cinco dos 17 sujeitos 

investigados. Segundo o autor, evidenciou-se que os pais dos sujeitos pesquisados tinham 

baixa escolaridade, além exercerem ocupações manuais consideradas de pouco status social. 

No entanto, o autor destaca que, ainda assim, esses pais mobilizaram esforços para incutir 

nos filhos o valor da educação. Tais aspectos que corroboram os resultados da pesquisa de 
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Viana (1998), em que a presença da família na longevidade escolar dos sujeitos se dava 

menos por meio de um planejamento intencionalmente construído e muito mais por meio de 

práticas socializadoras cotidianas, instituídas por disposições favoráveis à escolaridade, 

conscientizando os filhos do valor atribuído aos estudos.  

Nessa direção, Nadir Zago (2006), no estudo Do acesso à permanência no Ensino 

Superior: percursos de estudantes universitários de camadas populares, realizado na 

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), entre 2001 e 2003, teve como propósito 

refletir sobre as desigualdades de acesso e permanência no sistema de Educação Superior. 

Com isso investigou-se o percurso de estudantes universitários de camadas populares e os 

fatores relacionados à permanência desses na universidade. Para conhecer e traçar o perfil 

dos sujeitos, a autora se valeu de dados referentes aos candidatos coletados pela própria 

instituição na ocasião da realização do Vestibular 2001. Assim, com esse material, Zago 

(2006) traçou o perfil social, cultural e econômico dos sujeitos e, posteriormente, selecionou 

sujeitos com condições desfavoráveis quanto ao capital econômico e cultural familiar, e que 

estavam mais avançados no curso. Sendo assim, a autora realizou entrevistas em 

profundidade com 27 estudantes oriundos das camadas populares das áreas: ciências da 

saúde, ciências jurídicas, ciências humanas e sociais, ciências econômicas, e tecnologia, bem 

como identificou as estratégias empreendidas pelos sujeitos para a permanência na 

universidade. 

 Zago (2006, p. 231) afirma que, para esses estudantes, o ingresso no Ensino Superior 

representa “um investimento para ampliar suas chances no mercado de trabalho cada vez 

mais competitivo”. Ressalta-se que o termo “investimento” não deve ser entendido em seu 

sentido literal quando discutimos as práticas de escolarização nas camadas populares, mas 

que, provavelmente, a autora o utilizou por se tratar de um empenho das famílias dos 

estudantes, que, desprovidas de maiores recursos financeiros, possibilitavam aos filhos 

atividades que contribuíam para fomentar a escolarização. Muitas famílias, para preencher 

lacunas da Educação Básica, procuravam amenizar as defasagens, matriculando os filhos em 

cursinhos pré-vestibulares gratuitos ou particulares, condizentes à sua realidade econômica. 

Contudo, ao questionar alguns estudantes sobre a escolha do curso superior, a autora 

percebeu que, majoritariamente, a escolha foi funcional, ou seja, recaiu sobre cursos menos 

seletivos e com mais chances de aprovação. Segundo a autora, a frequência nos cursinhos 

pré-vestibulares, aliada a uma série de fatores sociais, culturais e econômicos, contribui para 

a elitização do Ensino Superior, uma vez que cursos de maior prestígio intensificam uma 

seletividade social logo no ingresso. A autora expôs que, no decorrer do estudo, teve 
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dificuldades para encontrar sujeitos em cursos mais concorridos para compor a pesquisa, 

como Medicina, Odontologia, Direito, certas áreas das engenharias, devido à raridade da 

presença de estudantes de camadas populares em tais cursos. 

Diante das adversidades, de ordem material, cultural e social, os estudantes 

mobilizaram-se e criaram estratégias a fim de garantir a sua permanência até o término do 

curso. Assim como Portes (1993), Zago (2006) também identificou a questão do “fazer um 

pé-de-meia”, por parte de alguns estudantes, com objetivo de financiarem seus estudos e a 

permanência nos primeiros tempos no interior da universidade; em outros casos, os sujeitos 

contaram com a ajuda de familiares. A autora esclarece que, em razão de serem oriundos de 

“[...]outras cidades ou estados, pouco mais da metade [dos estudantes da USP] tem suas 

despesas acrescidas pelo fato de não morar com a família” (ZAGO, 2006, p. 233). Muitos 

residem em habitações coletivas com outros universitários (quando há vaga), com parentes, 

ou ainda, residem em apartamentos ou imóveis com colegas. Alguns alunos conciliaram os 

estudos com o trabalho, durante a realização do curso, todavia, tiveram dificuldades de 

cumprir com as obrigações acadêmicas, de participar de atividades extracurriculares e de 

socializar-se com os colegas da turma. Outros ainda contaram com apoio da universidade, 

por meio de bolsas de projetos Iniciação Científica, de extensão, monitoria ou estágio 

remunerado em outros locais, o que contribuiu para a apropriação da cultura acadêmica e, 

com isso, esses estudantes tinham projetos futuros de prolongar os estudos, almejando cursar 

uma pós-graduação. Enfim, a pesquisadora identificou que a presença de estudantes oriundos 

das camadas populares no Ensino Superior não oculta a estratificação social permeada nesse 

nível de ensino, uma vez que os resultados da pesquisa evidenciam os efeitos dessas 

disparidades sociais nos cursos e na vivência acadêmica dos sujeitos investigados. 

Por sua vez, a pesquisa de Wânia Lacerda (2006), Famílias e filhos na construção de 

trajetórias escolares pouco prováveis: o caso dos iteanos, investigou as trajetórias sociais e 

escolares de seis sujeitos, engenheiros, pertencentes a camadas populares, cujas famílias 

eram detentoras de fraco capital cultural e escolar, de poucos recursos em recursos materiais 

e que eram egressos de uma instituição de excelência e de alta seletividade, o Instituto 

Tecnológico de Aeronáutica (ITA). Os sujeitos pesquisados ocupavam, à época da pesquisa, 

posições profissionais de prestígio, residiam em cidades diversas de Minas Gerais e de São 

Paulo, ou, como em um dos casos, em Nova York, nos Estados Unidos. 

Os resultados da pesquisa de Lacerda (2006) apontam para a existência de práticas 

familiares que apoiavam a superação da escolaridade dos pais, de modo a não repetirem as 

histórias escolares pregressas, constituídas de baixo capital escolar em sua maioria. 
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Observou-se que “os sentidos atribuídos pelos iteanos entrevistados aos seus laços 

intergeracionais e aos percursos escolares de seus pais parecem se constituir em um dos 

elementos explicativos da constituição dos percursos escolares de excelência pouco 

prováveis” (LACERDA, 2006, p. 190). Em outras palavras, ainda que os jovens investigados 

pela autora não tenham contado, exclusivamente, com a mobilização familiar, o sentido 

atribuído aos laços intergeracionais possibilitou a constituição de disposições favoráveis à 

escolarização, como a expectativa de superação da escolaridade dos pais e o apoio familiar 

para a longevidade escolar.  

Os sujeitos investigados por Lacerda (2006), sustentados ou não por um projeto 

escolar familiar, mobilizaram-se seus próprios projetos longevos e de excelência escolar, 

conforme os interesses almejados. Já as famílias aderiram a tal projeto e se mobilizaram em 

relação a eles, assim, as famílias dos sujeitos pesquisados tinham em comum o objetivo de 

ingresso em instituições de excelência acadêmica. Embora o projeto de ingresso no ITA não 

tenha sido formulado no início da trajetória ou nos anos iniciais de escolarização, ele se 

sobrepôs aos projetos de escolarização longa, que haviam sido formulados anteriormente, em 

alguns casos, no início do processo de escolarização dos filhos. A sobreposição dos projetos 

de escolarização adveio dos excelentes desempenhos acadêmicos obtidos, isto é, a partir de 

êxitos parciais, que ampliavam o espaço para desempenhos acadêmicos ainda melhores 

contribuindo para que esses sujeitos construíssem disposições favoráveis à uma longevidade 

escolar em uma instituição de renome como o ITA. Uma abordagem distinta, mencionada 

por Lacerda (2006), relaciona-se às figuras parentais na mobilização familiar em prol da 

escolarização os filhos. Mesmo que a participação das mães estivesse intensamente presente 

nos resultados da pesquisa entre as seis trajetórias reconstruídas, três delas tinham a figura 

paterna como a responsável pela implementação das práticas de escolarização. Esse não é 

um fator recorrente na literatura sociológica, pois a maioria das pesquisas apontam a figura 

materna como a protagonista em empreender estratégias escolares nas camadas populares.  

Além disso, Lacerda (2010) aponta a existência de uma solidariedade fraterna e 

similitudes nos percursos de dois dos egressos, que, sendo irmãos e desfavorecidos 

economicamente, lograram o sucesso escolar e são egressos do ITA. A autora destaca que 

esses irmãos tiveram vivências e experiências comuns, por esse motivo, a história de um 

irmão era contada como entrelaçada à história do outro. A diferença de apenas um ano de 

idade entre eles permitiu que os dois tivessem experiências de socialização próximas, o que 

pode tê-los levado a desenvolverem a relação de solidariedade fraternal observada. De acordo 

com Lacerda (2010, p. 92), “a cumplicidade, a solidariedade e o apoio moral e afetivo entre 
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eles davam, a ambos, garantia de sustentação em suas decisões quanto à carreira escolar e às 

implicações em relação ao sustento familiar”. Eles sabiam que só poderiam alcançar a 

ascensão social por meio dos estudos, por esse motivo, dedicavam-se de maneira intensa para 

obterem bons resultados escolares. 

É interessante observar que, mais uma vez, situações pregressas de bom desempenho 

escolar estiveram presentes nas trajetórias dos estudantes da pesquisa de Lacerda (2006; 

2010), contribuindo para que os sujeitos fossem construindo disposições favoráveis a uma 

longevidade escolar, que os levou a ingressar em uma instituição de grande prestígio, embora 

o ITA só tenha surgido como possibilidade concreta no final do Ensino Médio. No caso dos 

dois irmãos, ressalta-se que, além da solidariedade entre eles, uma forte mobilização materna 

contribuiu para a constituição dos percursos escolares longevos de ambos. Essa mãe, que, 

embora tenha concluído apenas o Ensino Fundamental, acompanhava de perto a vida escolar 

dos filhos, principalmente, no início da trajetória escolar. Ela realizava jogos matemáticos 

com os filhos, revisava conteúdos para as provas (“tomava a matéria”) e participava na 

escolha das escolas a serem por eles frequentadas. Os dois irmãos frequentaram sempre os 

mesmos estabelecimentos de ensino e os processos de escolarização de ambos foram 

marcados por um excelente desempenho escolar (LACERDA, 2010).  

A construção dessas trajetórias atípicas fez com que Lacerda (2010) constatasse a 

singularidade de cada percurso rumo à excelência escolar. Esses sujeitos, romperam com a 

“força do destino, a partir de uma teimosia obstinada” (p. 86). O estudo mostrou que são 

múltiplos os fatores que influenciaram no sucesso dos iteanos, como o investimento escolar 

estimulado pela família, o acompanhamento parental da escolarização, os significados 

atribuídos à escola, os métodos de estudos organizados, os êxitos parciais, o sucesso escolar 

nas séries iniciais, as fortes disposições para o estudo, a boa gestão do tempo, a autonomia 

nos processos de aprendizagem, as informações sobre o acesso ao Ensino Superior, entre 

outras disposições. 

 Débora Piotto (2007), em sua tese de doutoramento no Instituto de Psicologia da USP 

intitulada As exceções e suas regras: estudantes das camadas populares em uma 

universidade pública, analisou na perspectiva da psicologia social, trajetórias escolares, 

experiências universitárias, herança psíquica e de sentimentos, bem como o ingresso e a 

permanência no Ensino Superior público de cinco estudantes oriundos de camadas populares. 

Os cinco estudantes estavam matriculados em cursos que apresentavam as mais altas taxas 

de seletividade, entre os anos 2001 e 2005, na USP: Administração, Psicologia, Biologia, 

Farmácia e Medicina.  
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Piotto (2007) utilizou, como instrumento metodológico, as entrevistas em 

profundidade para reconstruir as trajetórias escolares de sucesso dos estudantes, definidas 

por ela como individuais e sociais. A autora constatou a participação efetiva da família, 

destacando também a influência de outros parentes e pessoas de vínculo afetivo, como tios e 

uma companheira, parceira na realização de um sonho. A autora destaca também a dimensão 

psicológica que, em alguns casos, ajuda a explicar o êxito escolar. 

Como demonstra Piotto (2007), em quatro das famílias pesquisadas, a figura da mãe 

foi preponderante na escolarização dos filhos. Podemos ver que as estratégias identificadas 

foram: o acompanhamento na realização das atividades extraescolares (mesmo que apenas 

nos anos iniciais da Educação Básica), a obtenção de bolsa de estudo, a alfabetização precoce, 

o sobre-esforço dos pais para suprirem as necessidades materiais, preservando o filho do 

mundo do trabalho, e a aquisição de brinquedos pedagógicos (jogos) pela mãe.  

Em apenas uma família, o pai apresentava alheamento e a mãe não demonstrava 

empenho com a escolaridade dos filhos, sendo assim, segundo os relatos dos entrevistados 

dessa família, eram eles os responsáveis por traçarem seu próprio caminho. A forte 

valorização do trabalho, que era a condição para a sobrevivência da família, se dava em 

detrimento da escolarização. Em contrapartida, os pais repreendiam os filhos quando se 

ausentavam das aulas sem justificativa e os advertiam alegando que a ascensão social se daria 

por meio da escola.  

Piotto (2007) apresenta particularidades de trajetórias distintas e únicas dos 

investigados, permeadas de singularidades, e as práticas familiares de escolarização 

estiveram presentes de formas variadas. Mesmo sendo portadoras de fracos capitais escolar 

e econômico, as famílias não deixaram de empreender estratégias que mantiveram os filhos 

no interior do sistema escolar e chegaram ao “lugar sagrado do ensino”, a universidade, a 

USP. 

Seguindo na mesma direção, a tese de doutoramento apresentada por Maria do 

Socorro Neri Souza (2009), Do seringal à universidade: o acesso das camadas populares ao 

Ensino Superior público no Acre, buscou compreender como deliberaram-se as trajetórias de 

sete estudantes pertencentes às camadas populares que ascenderam aos cursos mais seletos 

da Universidade Federal do Acre (UFAC): Medicina e Direito. Maria Souza (2009) intentou 

investigar as configurações sociais que possibilitaram essas trajetórias improváveis, além das 

histórias de migração da área rural, sobretudo dos seringais para a cidade grande. Os 

parâmetros estabelecidos pela pesquisadora para seleção dos sujeitos seguiram dois critérios: 

terem nascido no Acre e serem oriundos de família migrante do seringal. Assim sendo, foram 
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selecionados cinco discentes que ingressaram no curso de Direito e dois do curso de 

Medicina.  

Maria do Socorro Neri Souza (2009) utilizou as contribuições teóricas da Sociologia 

da Educação, amparando-se no corpus conceitual desenvolvido por Bourdieu e nas 

contribuições recentes de revisão desse modelo proposta por Lahire (1997), além das 

formulações de Norbert Elias (1994) sobre os processos de configuração social. Desse modo, 

apoiada nesse referencial teórico, a autora apresenta cinco traços que constituem trajetórias 

escolares improváveis, elencados a partir da análise da literatura e dos dados empíricos 

coletados. 

1- Presença da família na escolarização do filho: no que se refere à trajetória escolar 

dos cinco sujeitos investigados, a família se configura como favorecedora da permanência 

do sujeito no interior do sistema escolar, desenvolvendo estratégias voltadas para 

permanência do filho na escola desde o início de sua escolarização até o ingresso no Ensino 

Superior, na universidade. Muitas vezes, a participação da família na escolarização dos filhos 

aconteceu de forma menos sistemática e intensa, o que remete ao modo “periférico”, segundo 

Lahire (1997). Em algumas famílias, houve um projeto familiar de escolarização prolongada 

e, nesses contextos, a escolarização se deu de maneira mais fluída e sem “atropelos”, 

sobressaltos ou grandes rupturas. Todavia, em outras famílias, apesar de haver o desejo e 

certa organização em torno da escolarização dos filhos, não havia um planejamento escolar 

de longo prazo de se chegar ao Ensino Superior, o que acontecia era que essas famílias 

estabeleceram práticas socializadoras que contribuíram para que seus filhos vivenciassem a 

lógica escolar. 

2- Mobilização do próprio indivíduo: nos sete sujeitos investigados, notou-se uma 

forte mobilização por parte dos próprios estudantes, o que aponta para um senso do jogo 

escolar e para o desejo de, por meio da educação, obter uma ascensão social. 

3- Sentidos atribuídos à escolarização: o prolongamento dos estudos, em todos os 

casos assumiu um sentido de emancipação social e cultural, por parte dos estudantes; 

4- Referências sociais e institucionais :houve a influência de outras instâncias sociais 

na constituição da longevidade escolar dos sujeitos investigados, além do papel relevante da 

instituição escolar e dos professores na socialização e na constituição dos perfis singulares; 

5- Relação entre o processo migratório a cultura dos seringais e a trajetória escolar: 

observou-se as singularidades presentes nas trajetórias dos sujeitos investigados do contexto 

acreano em relação às suas características, aos processos de socialização vivenciados, a 
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apreensão de novos habitus, no que concerne a relação entre a trajetória escolar atípica com 

a história da migração familiar e da cultura dos seringais. 

Os achados da pesquisa de Maria do Socorro Neri Souza (2009) revelam uma 

estratificação social no acesso ao Ensino Superior no Acre, apesar dos sujeitos oriundos das 

camadas populares ocuparem 60% das vagas da universidade, ainda assim a presença desses 

sujeitos é muito restrita em cursos de altas seletividade e de prestígio, suscitando uma 

hierarquização no âmbito acadêmico da UFAC, promovendo uma exclusão de forma velada. 

A autora ainda conseguiu apreender que a família desempenha um papel essencial na 

longevidade escolar de estudantes das camadas populares, por outro lado, salienta a 

importância de se analisar as conjunturas históricas em que essas camadas estão inseridas, “o 

que remete ao papel, também fundamental, de um sistema de educação pública que ainda não 

foi capaz de combater as desigualdades e promover a democratização das oportunidades 

escolares” (SOUZA, M., 2009, p. 191), visto que o acesso dos sujeitos aos cursos superiores 

prestigiados não garantiu ascensão social nem sucesso. Além disso, é preciso, segundo a 

autora, a elaboração de políticas públicas eficazes que promovam a permanência de sujeitos 

provenientes de camadas populares no interior da universidade, oportunizando-lhes a 

vivência plena do contexto acadêmico.  

 

2.3 O que percebemos quando analisamos a literatura que trata do fenômeno da 

longevidade escolar, especialmente no âmbito brasileiro? 

 

Constatamos que os estudos de Portes (2001), Setton (2005), Lacerda (2006; 2010), 

Piotto (2007) e Maria Souza (2009) diferenciam-se das pesquisas de Viana (1998), Silva 

(1999) e Almeida (2006) pelo fato de terem selecionado, como objeto de investigação, 

estudantes universitários matriculados em cursos de alta seletividade, supervalorizados 

socialmente, em universidades consideradas de prestígio ou elite. Em contrapartida, Viana 

(1998), Silva (1999) e Almeida (2006) não estabeleceram estritamente como critério somente 

cursos valorizados socialmente de universidades públicas. Ademais, podemos citar uma 

exceção na pesquisa Maria José Viana (1998), que analisa cursos de pós-graduação além dos 

de graduação. A autora selecionou, em seu estudo, dois pós-graduandos – um do curso de 

Psicopedagogia, matriculado em uma especialização lato sensu, e outro do curso de mestrado 

em Educação, isto é, matriculado em uma especialização stricto sensu. Com efeito, os 

sujeitos investigados por Almeida (2006), embora pertencentes a uma instituição de alto 
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prestígio, a USP, advinham de cursos poucos seletivos, o mesmo fez Silva (1999). O trabalho 

de Portes (1993) se ocupa, sem distinção, de todos os cursos da UFMG à época.  

O artigo de Nogueira e Fortes (2004) traz um balanço de estudos desenvolvidos sobre 

trajetórias escolares, isto é, os autores mostram que há casos estatisticamente improváveis de 

percurso escolares, elencam sua importância para a elucidação de práticas e estratégias de 

escolarização postas por sujeitos de distintos grupos sociais e aos mecanismos de seleção e 

exclusão do sistema escolar. 

De maneira geral, todas as pesquisas mencionadas abordam e dão importância à 

família nos percursos longevos de escolarização de sujeitos provenientes das camadas 

populares, porém Portes (1993), Viana (1998), Lacerda (2006 e 2010) e Almeida (2006) 

privilegiam esse aspecto no desenvolvimento de suas pesquisas, dando enfoque às estratégias 

familiares que estavam presentes nas trajetórias reconstruídas consideradas improváveis, 

apesar das abordagens distintas. Os trabalhos de Silva (1999) e Maria Souza (2009) 

concordam entre si no que se refere à presença de famílias educógenas, fato pouco comum 

no interior das camadas populares. Nas pesquisas, as autoras identificaram famílias populares 

que empreendiam estratégias educógenas com a expectativa de ascensão social por meio do 

capital escolar. Destacamos, ainda, que Silva (1999), Lacerda (2006) e Maria Souza (2009) 

apresentaram um fato não recorrente na literatura sociológica: o acompanhamento paterno 

da escolarização dos filhos, ou seja, pais que também punham em prática estratégias escolares 

para auxiliar os filhos. 

Estudos na área da Sociologia da Educação, como os de Viana (1998), Silva (1999), 

Portes (2001), Piotto (2007) e Maria Souza (2009), também revelam formas menos visíveis 

de presença das famílias no processo de escolarização dos filhos, com destaque para o que, 

grosso modo, consideram como uma ordem moral doméstica nas dinâmicas familiares, 

favorecedora de longevidade escolar. Maria Souza (2009, p. 192) afirma que, em sua análise, 

ainda assim, houve casos que “corroboram a tese de que a família constitui um terreno social 

indispensável a ser considerado na constituição de uma trajetória de longevidade escolar”. 

Na mesma direção Viana (1998; 2006), ao abordar a hipótese das práticas 

socializadoras familiares como lócus de constituição de disposições facilitadoras, afirma que 

elas podem favorecer, ou não, o sucesso escolar dos sujeitos provenientes de famílias das 

camadas populares, e chama a atenção para a necessidade de aprofundamento nos estudos 

acerca da presença familiar na educação dos estudantes de camadas populares, uma vez que 

“no interior dos processos de socialização familiar nos meios populares – sobretudo nas 

brechas, a serem exploradas, de suas diferenças internas” (p. 121). Então, a mobilização 
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familiar educacional assume uma perspectiva de historicidade em relação à própria trajetória 

social das famílias de camadas populares. Nesse percurso, são produzidas disposições que 

favorecem a construção de trajetórias de longevidade escolar. 

Com efeito, para Viana (1998), é possível existir longevidade escolar nas camadas 

populares sem haver, estritamente e visivelmente, práticas de mobilização nas famílias. 

Assim, na perspectiva da autora, as formas de acompanhamento de escolarização das famílias 

populares estão mais direcionadas para o apoio moral e valorização dos estudos do que para 

um investimento intencional e específico nos estudos. Não existe, então, segundo Viana 

(1998), um projeto previamente elaborado pelas famílias para a ascensão ao Ensino Superior, 

mas sim o estabelecimento de práticas socializadoras, instituídas conforme as disposições 

favoráveis à escolaridade. A autora ainda destaca que o filho exerce um papel ativo e 

importante na construção do sucesso escolar, identificando um tipo particular de presença 

familiar, ou seja, o sucesso escolar se dá independentemente da presença da família. 

Em outra direção, Portes (1993) apresenta a participação da família na escolarização 

dos filhos. Para ele, as famílias fazem uso de diferentes estratégias, mesmo que temporárias, 

para garantir a longevidade escolar dos filhos. Por serem portadoras de fraco capital escolar, 

não vislumbram projetos de escolarização de longo prazo. Ainda segundo Portes (1993), 

embora as famílias dos universitários investigados não tivessem um projeto escolar de longo 

prazo, elas realizaram um “sobre-esforço para incutir no filho um valor, a escola, com tudo 

de bom que ela simboliza socialmente e pode possibilitar” (p. 158), o que se manifesta no 

investimento materno de matricular os filhos nos melhores estabelecimentos de ensino ou de 

buscar auxílio nas atividades escolares. Assim, como expõe Lahire (1997), essa influência 

pode se dar por meio de uma presença incessante moral ou afetiva no acompanhamento da 

escolarização dos filhos, mesmo que “[a]  intervenção positiva das famílias, do ponto de vista 

das práticas escolares, não [esteja] voltada essencialmente ao domínio escolar, mas a 

domínios periféricos” (LAHIRE, 1997, p. 26). 

No mesmo entendimento, Almeida (2006) corrobora os apontamentos de Portes 

(1993) e Lahire (1997), visto que evidenciou que, embora os pais dos sujeitos possuíssem 

baixa escolaridade e profissões consideradas de pouco status, ainda assim esses pais 

mobilizavam esforços para incutir nos filhos o valor da educação. Pode-se pressupor que 

tudo isso propiciou o desenvolvimento de uma relação mais próxima dos universitários com 

a instituição escolar. 

Portes (1993; 2001) é enfático ao dizer que não se pode desconsiderar o investimento 

familiar, especialmente das mães, a partir de um princípio moral, em conduzir seus filhos a 
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perseverarem nos estudos, além da internalização de tal conformismo em relação à ordem 

escolar e suas práticas determinadas por valores e normas próprias. O autor menciona que o 

trabalho escolar realizado pela família “[se] faz notar de forma marcante na vida dos 

investigados, sem que, contudo, possamos falar em ‘investimento’ ou mesmo ‘mobilização’” 

(PORTES, 2001, p. 252), isto é, atitudes racionais com a finalidade de escolarização do filho. 

Assim, podemos inferir prudentemente que, embora seja importante refletir sobre a 

mobilização individual dos estudantes em prol da própria escolarização, tal mobilização só 

pode ser pensada no âmbito de um conjunto de práticas e disposições construídas, consciente 

ou inconscientemente, na vida familiar.  

Podemos inferir que, mesmo que as práticas das famílias populares não sejam tão 

visíveis ou que não se organizem  claramente em forma de  ações e projetos de longo prazo, 

os seus esforços e suas práticas educativas cotidianas produzem efeitos nos destinos escolares 

dos filhos e, ao mesmo tempo, configuram os valores e modos de ser, crer, pensar e agir dos 

estudantes, que também se mobilizam, por sua vez, a partir de um habitus construído, social 

e emocionalmente, em favor da própria escolarização.  

Seguindo a mesma linha de pensamento, Portes (2001) e Lacerda (2006; 2010) 

discutem a importância das relações intergeracionais para a construção de disposições 

escolares, associando a gênese das disposições e práticas de escolarização escolares dos 

sujeitos, bem como os sentidos atribuídos pelas famílias. Trata-se do esforço das gerações 

familiares para a constituição de um percurso escolar ascensional, percebido por meio dos 

sentidos atribuídos às histórias escolares intergeracionais, da influência positiva de seus 

membros mais novos quanto às disposições em pensar, sentir e agir em relação à escola. 

Viana (1998) e Maria Souza (2009) identificaram a presença de uma forte 

mobilização individual dos estudantes de camadas populares, que poderia ser justificada pelo 

desejo de obter ascensão social por meio da dinâmica do jogo escolar. Viana (1998), Silva 

(1999), Lacerda (2006), Almeida (2006) e Piotto (2007) e Maria Souza (2009) realçaram o 

papel que os sujeitos investigados das camadas populares assumiram, em seus percursos de 

longevidade escolar, criando-se, assim, uma disposição que fundamentou tais estratégias de 

investimento pessoal. Para esses autores, de um modo geral, a mobilização familiar, embora 

fundamental no início da escolarização, não é condição suficiente para garantir uma 

permanência duradoura na escola. Almeida (2006) constatou que são necessários, ainda, 

valores como determinação, independência, responsabilidade, postura proativa, do próprio 

sujeito, além do interesse pelos estudos e de, por meio deles, obter o sucesso. Tais elementos 

favorecerem a permanência no sistema de ensino. 
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Destaca-se que os percursos escolares dos sujeitos das camadas populares com 

trajetórias escolares longevas são resultados da conjugação de outras influências, como as da 

escola, dos professores e até mesmo de pessoas externas do núcleo familiar. Portes (1993; 

2001), Maria Souza (2009), Viana (1998), Silva (1999) e Almeida (2006) observaram a 

importância do convívio com instâncias sociais além da família, notado na trajetória longeva 

dos sujeitos investigados, mesmo que esse contato com outras esferas sociais não tenha sido 

contínuo ou duradouro. Um exemplo disso é, que por meio das redes de relações sociais, os 

estudantes obtiveram informações do sistema de ensino que ampliaram os seus horizontes 

para construção de uma trajetória longeva. Silva (1999) conferiu uma ênfase maior à inserção 

dos universitários em redes sociais diferenciadas daquelas que compunham o ambiente de 

socialização primária, por entender que esse fenômeno teve um papel relevante na 

constituição de um novo habitus, favorecedor da longevidade escolar. 

Outro ponto também de destaque é o apoio da universidade, mediante os programas 

de incentivo à permanência, como as bolsas de assistência e os fomentos. Os estudos de 

Portes (2001), Almeida (2006), Zago (2006) e Piotto (2007) se aprofundam na compreensão 

das condições de permanência dos estudantes, marcada por dificuldades materiais, 

simbólicas e subjetivas, as quais apontam para as diferenças sociais experimentadas pelos 

estudantes, bem como as experiências vivenciadas no interior da universidade e as 

adversidades que dificultaram a plena fruição do contexto acadêmico. Zago (2006) destaca a 

importância de investigações sobre trajetórias escolares de estudantes mais pobres que 

vencem as adversidades e permanecem na Educação Superior. 

Nesse cenário de adversidades que permeia os processos de permanência dos 

estudantes pobres na universidade, Almeida (2006) identificou um conjunto de 

características psicológicas individuais como perseverança, determinação, independência, 

responsabilidade, postura proativa, autodisciplina, dedicação, embora tenha tido o cuidado 

de considerá-las como características construídas socialmente. Os estudos citados reforçam 

a importância de uma efetiva implementação de políticas de assistência estudantil para 

estudantes oriundos das camadas populares, com a finalidade de garantir o acesso e a 

permanência na universidade. Contudo, Viana (1998) e Almeida (2006) afirmam que a 

longevidade escolar nas camadas populares é vivida, em grande parte, como ruptura e 

sofrimento. Nesse sentido, os autores ponderam que, tanto para os estudantes universitários 

quanto para as famílias, as trajetórias atípicas tiveram um alto custo, alegando que esses 

percursos, sustentados por bases frágeis, implicaram situações de dificuldade e de conflitos 

intergeracionais, confrontos sociais e sofrimentos subjetivos. Além disso, os estudantes 
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vivenciaram confrontos entre as lógicas de socialização familiar e escolar, assim como 

experimentaram uma descontinuidade cultural em relação às suas origens. 

Segundo Viana (1998), os problemas vivenciados pelos jovens estudantes, na esfera 

das relações familiares, só foram superados nos casos em que ocorreu a tríplice autorização. 

Trata-se de um fenômeno que foi sistematizado por Jean-Yves Rochex (1995), que o explicou 

como um fenômeno composto por três tipos de autorização (simbólica e material): I) quando 

o próprio filho emancipa-se, autorizando o seu afastamento cultural e social da história 

familiar; II) a emancipação simbólica, autorizada pela família, consciente ou 

inconscientemente, e que permite ao jovem constituir sua própria trajetória, sem ser obrigado 

a reproduzir a história familiar escolar e social; III) consiste na autorização recíproca, ou seja 

um reconhecimento mútuo entre pais e filhos de que a história do outro é legítima, mesmo 

não sendo a sua própria. Assim, diante de uma tríplice autorização, os estudantes das camadas 

populares, segundo Viana (1998), podem se distanciar culturalmente do mundo familiar 

(pouco escolarizado) e avançar nos seus percursos escolares e profissionais.  

Entretanto, em um estudo realizado no campo da Psicologia da Educação, Piotto 

(2007) diverge da visão exposta por Viana (1998) e Almeida (2006), de que a longevidade 

escolar nas camadas populares representa distanciamento cultural e, por isso, gera sofrimento 

e ruptura. A pesquisadora frisa que, em sua investigação, não obstante o desenraizamento e 

o sofrimento subjetivo que aparecem nos depoimentos, o acesso à universidade e a 

experiência universitária são retratados pelos sujeitos pesquisados como uma nova porta para 

vivência de novas possibilidades de desenvolvimento pessoal e familiar. Piotto (2007) 

menciona as potencialidades do convívio em meio social diferente, de forma que essa 

convivência com a desigualdade social nem sempre gera o sofrimento e pode ampliar as 

perspectivas de vida. Além disso, ao dar centralidade aos sentidos atribuídos pelos 

universitários de origem popular ao ingresso e à permanência em cursos de alta seletividade 

da USP, a autora conclui que o sofrimento não constitui a tônica dos relatos dos estudantes, 

apesar de haver “[...] solidão, tristeza e situações de desenraizamento e humilhação social no 

caminho percorrido por eles até o Ensino Superior e em suas vivências no interior da 

Universidade” (PIOTTO, 2007, p. 281-282). 

Conforme observado na discussão realizada pelos autores trazidos nesta pesquisa, o 

envolvimento das famílias de camadas populares com a escolarização dos filhos ocorre, na 

maioria das vezes, de forma heterogênea e com as construções de percursos escolares 

estruturados sob a ausência de um projeto intencional de estratégia escolar (NOGUEIRA, 

Maria Alice, 2004; PORTES, 1993; VIANA, 2000). Sendo assim, no contexto brasileiro, os 
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estudos que versam sobre as trajetórias de sucesso escolar nas camadas populares são menos 

frequentes quando comparados à produção científica mais geral sobre o fracasso escolar. 

Em suma, todas as pesquisas acimas revisitadas carregam em comum a reconstrução 

de trajetórias escolares de sucesso, o “estatisticamente improvável” nas camadas populares. 

Além das convergências de resultados, foi possível observar e identificar que se sobressaíram 

alguns elementos explicativos para longevidade escolar nas camadas populares. Finalmente, 

pode-se observar claramente que as trajetórias de sujeitos que alcançam a longevidade 

escolar, ou seja, que chegam à universidade, se configuram em processos singulares, em que 

vários elementos se interconectam para a promoção do sucesso escolar, como afirma Viana 

(2000).  

 Por fim, o que percebemos quando analisamos a literatura que trata o fenômeno da 

longevidade escolar, especialmente no âmbito brasileiro, é que, apesar de um sistema de 

ensino desigual no que se refere à distribuição de oportunidades em nosso país, algumas 

famílias das camadas populares desenvolvem estratégias e mobilizações, mesmo que 

fragmentadas e de curto prazo, e, muitas vezes, invisíveis, que contribuem para romper com 

este sistema desigual.  

 Dessa forma, estudantes pobres chegam ao Ensino Superior e vão além, ingressam 

nos cursos de pós-graduação stricto sensu, se matriculam em cursos de mestrado e doutorado, 

alcançando o ápice da escolarização. Tais situações são relativamente recentes na história da 

educação brasileira, construída em um contexto social de múltiplas desigualdades que afetam 

nossos jovens estudantes. Guardando as dimensões relativas às trajetórias longevas de 

escolarização nos grupos populares, permeadas pelas dinâmicas das famílias, grande parte 

do panorama atual que reflete um maior número de jovens de camadas populares no Ensino 

Superior brasileiro se deve também às recentes políticas públicas de democratização da 

universidade, especificamente as de Ações Afirmativas.  

Em seguida, no Capítulo 3, discutiremos a recente expansão da pós-graduação no 

Brasil e apresentaremos pesquisas que tiverem como foco de investigação a temática dos 

estudantes de camadas populares em cursos de pós-graduação stricto sensu e lato sensu.  
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3 ESTUDANTES DE CAMADAS POPULARES NA PÓS-GRADUAÇÃO  

 

O presente capítulo foi dividido em duas seções. Na primeira, realizamos uma breve 

discussão acerca da pós-graduação no Brasil, enfatizando o momento de sua implantação e 

consolidação, indicando conjunturas atuais em meio à expansão do Ensino Superior. Além 

disso, discutimos os limites da pretensa democratização do Ensino Superior, que, apesar de 

possibilitar avanços por meio da implementação de políticas públicas e de diversos 

programas e políticas de ações afirmativas, para sujeitos das camadas populares. No entanto, 

ainda não podemos falar de uma democratização da pós-graduação no Brasil, sendo que ainda 

são necessárias políticas públicas eficazes que garantam não só o acesso ao Ensino Superior, 

mas também a permanência no interior do sistema de ensino.  

A segunda parte apresenta uma revisão específica da literatura que concerne as 

pesquisas que vêm sendo desenvolvidas no Brasil sobre estudantes das camadas populares 

em cursos de pós-graduação stricto sensu, apresentando lacunas e a necessidade de novos 

estudos que tenham como objeto as estratégias e mobilizações dos estudantes e suas famílias, 

bem como as experiências neste nível de ensino. 

 

3.1 Notas sobre a recente expansão da pós-graduação stricto sensu no Brasil  

 

Desde seu nascimento, os cursos de mestrado e doutorado contavam com uma alta 

seletividade no ingresso, sendo concebidos em prol de uma elite pensante, e “para a formação 

dos pesquisadores por excelência e, por isso, sua expansão é tratada como devendo ser 

contida, e sua avaliação centralizada para melhor controle” (GATTI, 2001, p. 110). Tendo 

em vista o objeto dessa pesquisa, tornou-se relevante compreendermos o contexto da 

Educação Superior brasileira, buscando subsídios na sua história, mais especificamente da 

pós-graduação stricto sensu no Brasil. Essa opção se faz necessária ao observarmos as 

nuances que envolvem a oferta e o acesso a esse nível de ensino, marcado pelo elitismo e por 

políticas que balizam entre a iniciativa privada e pública. 

Ao discutir sobre a recente expansão e consolidação da pós-graduação brasileira, é 

necessário compreender todo o processo que culminou na criação de programas de pós-

graduação stricto sensu, denominada como último nível da educação formal, mas que está 

diretamente ligada aos demais níveis de ensino. Tal expansão permitiu um aumento brusco 

no número de matrículas de mestrandos e doutorandos no país, inclusive de sujeitos oriundos 

das camadas populares. 
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As pesquisadoras Maria Estela Franco e Marília Costa Morosini (2001), em um 

trabalho apresentado na 24ª reunião anual da Associação Nacional de Pós-graduação e 

Pesquisa em Educação (ANPEd), especificamente no GT 11 - Política de Educação Superior, 

discutem o desenvolvimento da pós-graduação no Brasil, no que concerne à análise das 

políticas públicas para a Educação Superior. Assim as autoras identificaram três fases, que 

culminaram com a expansão desse nível de ensino: 

I) fase da expansão das Instituições de Ensino Superior (IES) na década de 1970, 

impelida pela reforma da Educação Superior e pelas pressões da sociedade por acesso, aliada 

com a política de desenvolvimento socioeconômico do governo militar, registrando, assim, 

as principais alterações da situação de IES e de cursos, a criação dos cursos de pós-graduação 

e a institucionalização da pesquisa acadêmica; 

 II) a fase subsequente, da expansão dos cursos de pós-graduação stricto sensu, que 

marca a década de 1980 e início dos anos de 1990, com a expansão dos cursos de pós-

graduação stricto sensu (mestrado e doutorado), impulsionando as pressões por maior 

titulação;   

III) e finalmente, a fase de expansão do sistema de educação como um todo, em 

meados da década de 1990, marcada explicitamente pela expansão do sistema de educação 

permanente, mediante a diversificação de programas e cursos. Conforme as autoras, 

independentemente da diversificação de diretrizes e estratégias que permitiram a demarcação 

de cada uma dessas fases, “existe uma inegável tendência de controle do estado, também 

mediado pelas políticas e pela busca de harmonização” (FRANCO; MOROSINI, 2001, p. 3). 

Nesse sentido, a expansão da pós-graduação stricto sensu no Brasil não pode ser 

discutida sem que se considere o cenário e o contexto em que ela surge, ou seja, o tempo e o 

espaço em que ela está inserida, analisando-se desde o momento de seu surgimento até a 

realidade atual, o que configura tarefa árdua e complexa devido à diversidade de sua estrutura 

e organização. No entanto, dado o escopo deste trabalho optamos por trazer de modo breve 

os principais elementos dessa história, discutidos a seguir.  

Os primórdios do processo de consolidação da pós-graduação brasileira remontam ao 

modelo das cátedras adotado pelas primeiras universidades, fundadas nos anos de 1930, isto 

é, baseava-se na relação mestre-discípulo em pequenos grupos de pesquisa. Deliberou-se, 

mediante o Decreto nº 19.581, de 11 de abril de 1931, na proposta do Estatuto das 

Universidades Brasileiras, todavia apenas na década de 1940, o termo pós-graduação foi 

empregado categoricamente, no Artigo 71 do Estatuto da Universidade do Brasil. Nesse 
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sentido, as atividades da pós-graduação tinham certo caráter informal e focalizavam a 

produção de teses.  

Segundo Balbachevsky (2009),  

 

[a] organização da universidade em cátedras vigorou no país por mais de trinta anos 

e se distingue do modelo departamental adotado no Brasil a partir da reforma de 

1968. Neste último modelo, de inspiração americana, um colegiado de professores 

da mesma especialidade, é responsável pelas atividades de ensino, pesquisa e 

extensão relacionadas àquela especialidade. No sistema de cátedra, de origem 

europeia, essas responsabilidades ficavam nas mãos de um único professor, que 

respondia pelas atividades ligadas à sua disciplina com o auxílio de assistentes por 

ele nomeados (p. 277). 

 

Nesse sentido, Cury (2005, p. 9) pontua que “a criação específica da pós-graduação 

teve um dos seus momentos mais significativos na fundação da Universidade de Brasília 

(UnB)”, instituída pela Lei nº 3.998, de 15 de dezembro de 1961. A partir desse momento, a 

pós-graduação tornou-se uma atividade institucional, apesar de terem sucedido algumas 

iniciativas relacionadas à pós-graduação nas décadas de 1930 e 1940, a criação do Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq5), na década de 1950, e a 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), órgão do Ministério 

da Educação (MEC), instituída pelo Decreto nº 29.741, de 11 de julho de 1951. 

Entretanto, o primeiro impulsionamento da pós-graduação brasileira ocorreu na 

década de 1960, mas somente em 1965, o MEC a regulamentou por meio da aprovação do 

Parecer n° 977, de 3 de dezembro de 1965, aprovado pelo Conselho Federal de Educação 

(CFE)6, criado pela primeira LDB (BRASIL, 1961), denominado “Parecer Newton 

Sucupira”. Desde 1965, o movimento de implementação da pós-graduação no Brasil vinha 

materializando-se quando o referido Parecer Sucupira (BRASIL, 1965) indicava a 

necessidade de definição e de estabelecimento da formatação dos cursos e, também, do 

desenvolvimento de: 

 

[u]ma política eficaz de estímulo à realização dos cursos pós-graduados [...], esses 

cursos destinados à formação de pesquisadores e docentes para os cursos 

superiores, deveriam fazer-se em dois ciclos sucessivos, ‘equivalentes aos de 

máster e doctor da sistemática norte-americana’, fixando o Conselho ‘as exigências 

                                                 
5 CNPq criado em 15 de janeiro 1951, pela Lei nº 1.310, definida por Álvaro Alberto de “Lei Áurea da pesquisa 

no Brasil” com a finalidade de “promover e estimular o desenvolvimento da investigação científica e 

tecnológica, mediante a concessão de recursos para pesquisa, formação de pesquisadores e técnicos, cooperação 

com as universidades brasileiras e intercâmbio com instituições estrangeiras” (Fonte: Portal CNPq acesse para 

mais informações: http://memoria.cnpq.br/a-criacao). 
6 O CFE foi extinto em 1995 e, substituído pelo Conselho Nacional de Educação (CNE), por meio da Lei n. 

9.131, de 25/11/1995(BRASIL,1995). 
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mínimas para sua realização e expedição dos respectivos diplomas’ (CFE, 1965, p. 

162). 

 

Por meio do Parecer Sucupira foi estabelecido, pela primeira vez, o formato básico 

da pós-graduação no Brasil, dividido em dois níveis de formação, mestrado e doutorado. 

Segundo Cury (2005, p.10), “pode-se afirmar que, do ponto de vista doutrinário, em matéria 

oficial, esse parecer continua sendo a grande, senão a única, referência sistemática da pós-

graduação em nosso país”. Salienta-se que a consolidação da pós-graduação no Brasil sofreu 

influências externas do modelo francês e da experiência da universidade norte-americana, 

tanto no processo de sua institucionalização como no conteúdo expresso pelo Parecer que a 

regulamenta. 

Desde os anos 1930, já havia experiências da pós-graduação no Brasil, até mesmo 

antes da vigência do referido parecer, contudo, não existia uma definição clara dos objetivos 

e da estrutura desse nível de ensino, um dos motivos que levaram à elaboração do documento. 

O Parecer 977/65 conceitua a pós-graduação stricto sensu como um “ciclo de cursos 

regulares em segmento à graduação, sistematicamente organizados, visando desenvolver e 

aprofundar a formação adquirida no âmbito da graduação e conduzindo à obtenção de grau 

acadêmico”. Dessa forma, regulamenta a pós-graduação objetivando: 

 

1) [f]ormar professorado competente que possa atender à expansão quantitativa do 

nosso Ensino Superior garantindo, ao mesmo tempo, a elevação dos atuais níveis 

de qualidade; 

2) [e]stimular o desenvolvimento da pesquisa científica por meio da preparação 

adequada de pesquisadores; 

3) [a]ssegurar o treinamento eficaz de técnicos e trabalhadores intelectuais do mais 

alto padrão para fazer face às necessidades do desenvolvimento nacional em todos 

os setores (BRASIL, 1965, p.165). 

 

Portanto, mediante esse Parecer, as atividades de pós-graduação foram 

regulamentadas no País, sendo que, entre muitos outros aspectos, cursos de pós-graduação 

teriam como finalidade “conferir à nossa universidade caráter verdadeiramente universitário 

[e] se transforme em centro criador de ciência e cultura”, mas também que formasse os 

professores universitários (BRASIL, 1965, p. 165). 

A Reforma Universitária de 1968 (Lei nº 5.540), imposta pelo governo militar, 

normatiza o modelo de IES sob forma de universidade, definida como produtora de 

conhecimento, a qual deve ser articulada entre ensino e a pesquisa, indissociável do Ensino 

Superior (Art. 1º e 2º da Lei nº 5.540/1968). Nessa concepção, o modelo foi concretizado 

pela adoção do formato norte-americano para as universidades brasileiras. Extinguiu-se o 



72 

antigo sistema de cátedra, de em departamentos universitários, substituiu-se o sistema de 

crédito pela disciplina e periodicidade semestral, dividiu-se o curso de graduação em dois 

segmentos, um ciclo básico e um ciclo profissional, assim, de acordo com o Artigo 34 da Lei 

nº 5.540/1968, as universidades deveriam “progressivamente e na medida de seu interesse e 

de suas possibilidades, estender a seus docentes o Regime de Dedicação Exclusiva às 

atividades de ensino e pesquisa” (BRASIL,1968). 

No âmbito brasileiro, a pós-graduação stricto sensu vem sendo desenvolvida há cerca 

de 40 anos e a sua implantação encontrou circunstâncias oportunas para um salto de 

qualidade vertiginoso entre 1960 e 1970, quando o regime militar, sob incisiva influência das 

teorias do desenvolvimento, como a do capital humano, definiu como foco prioritário os 

programas de pós-graduação no apoio ao desenvolvimento científico e tecnológico. Umas 

das metas nacionais correspondia à formação qualificada de recursos humanos, 

imprescindível para o progresso econômico do País (SCWARTZMAN, 2005). É, portanto, 

neste auge do Regime Militar que se constitui a pós-graduação brasileira, mediante um 

movimento de estruturação, normatização e institucionalização, bem como de ampliação do 

fomento, da expansão e da adoção de sistemática de avaliação, cujas diretrizes e bases 

vigoram ainda hoje (SAVIANI, 2008). 

Nesse sentido, o sistema de avaliação da pós-graduação no Brasil foi implantado no 

ano de 1976 sob a responsabilidade da Capes, que desempenha ainda hoje um papel 

primordial na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu no País, por meio do 

decreto nº 29741/1951, e tem como principal finalidade “assegurar a existência de pessoal 

especializado em quantidade e qualidade suficientes para atender às necessidades dos 

empreendimentos públicos e privados que visam o desenvolvimento do país”. A Capes 

desenvolveu um instrumento de avaliação do Sistema Nacional de Pós-graduação (SNPG), 

em vigor desde 1997, e baseado na escala numérica de um a sete, sendo considerados de 

padrão internacional os cursos com notas seis e sete. Esse tipo de avaliação já dura 20 anos. 

A década de 1990 é caracterizada pela expansão e regulação do sistema da Educação 

Superior. Na LDB (nº 9.394/1996), mais especificamente no artigo 44, é estabelecido que a 

Educação Superior é composta por cursos sequenciais, extensão, graduação e pós-graduação. 

Atualmente, no Brasil, a pós-graduação stricto sensu se encontra organizada em nove grandes 

áreas, a saber: ciências agrárias, ciências biológicas, ciências humanas, ciências da saúde, 

ciências exatas e da terra, ciências sociais aplicadas e linguística, engenharias, linguística, 

letras e artes, e multidisciplinar (BRASIL, 2017). Assim, a expansão da pós-graduação 

Brasileira adveio de políticas públicas voltadas para o Ensino Superior que alavancaram a 



73 

ampliação de programas de pós-graduação, com aumento no número de bolsas de auxílio e 

fomento, propiciando um alto índice de títulos de mestres. 

Ao longo das últimas décadas no Brasil, evidencia-se um crescimento expressivo na 

oferta de cursos de pós-graduação stricto sensu, especificamente no mestrado acadêmico, em 

todas as áreas de crescimento, sobretudo a partir do final dos anos 1990, como podemos 

observar no Gráfico 1. 

 

Gráfico 1 – Evolução da pós-graduação stricto sensu – mestrado acadêmico – no 

Brasil 

 

Fonte: Elaborado por Elaine Bento com base em Brasil (2018). 
 

De acordo com os dados relativos à pós-graduação stricto sensu brasileira, do 

Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (BRASIL, 2018), em 1998, a 

comunidade acadêmica do País apresentava 464 programas de mestrado acadêmico. Em 

2010, atingiu o número de 1.091. No quantitativo de discentes, em 1998, havia 49.387 

matriculados no mestrado acadêmico e 12.351 titulados mestres. No ano de 2010, esse 

contingente saltou para 98.611 discentes matriculados no mestrado acadêmico e 36.247 

titulados mestres. Em 2019, último ano analisado pela Capes, o número de programas de pós-

graduação no Brasil era de 4.291 no total e, em relação à distribuição de discentes de pós-

graduação, foram 130.686 matrículas no mestrado acadêmico e 51.515 titulados mestres no 

país.  
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Para exemplificar este movimento de expansão, fizemos um levantamento dos dados 

dos discentes matriculados no mestrado acadêmico da UFOP, lócus desta pesquisa. 

Conforme os dados do Relatório de Gestão (2018) da Pró-Reitoria de Pós-graduação e 

Pesquisa (PROPP) da UFOP, em relação ao quantitativo de discentes matriculados no 

mestrado acadêmico, no ano de 2016, havia 244 discentes matriculados, em 2017, houve um 

crescimento no quantitativo para 877 discentes e, no período de 2018, último ano descrito no 

Relatório de Gestão (2018) o total era 980 discentes matriculados no mestrado acadêmico. 

Diante de tais considerações, no Brasil, no ano de 2010, foi aprovado o Plano 

Nacional de Pós-graduação no Brasil (PNPG, 2011-2020), que se constituiu uma referência 

em termos de novas diretrizes, estratégias e metas para implementação dos novos cursos em 

um contexto de intensificação do processo de expansão da pesquisa da pós-graduação 

brasileira. Entretanto, o plano está sendo submetido a alterações e reformulações, pois o ano 

de 2020 representa o final do prazo estipulado para as metas definidas. 

Além disso, ressalta-se que, nas últimas duas décadas, ampliaram-se as discussões em 

torno do acesso ao Ensino Superior pelos grupos historicamente excluídos desse nível de 

ensino. A expansão universitária e o alargamento das oportunidades de ingresso nos cursos 

superiores, por meio das políticas de ação afirmativa, vêm contribuindo para mudar esse 

panorama no nível da graduação. Não obstante, as desigualdades sociais e educacionais nesse 

nível de ensino ainda persistem e tornam-se mais perversas se considerarmos os cursos de 

pós-graduação stricto sensu, em que acontece uma exclusão violenta, pois o sistema leva o 

sujeito a acreditar que, embora o sistema seja aberto a todos, não é possível acessá-lo; ou 

então acontece um processo de  exclusão branda, em que muitos se formam, mas não têm o 

que fazer com o título ou não atingem a empregabilidade, gerando o que Bourdieu e 

Champagne (1998d) denominam como inflação dos diplomas . As desigualdades sociais e 

educacionais presentes na pós-graduação brasileira se dão em função da ideia de que, no 

sistema educacional brasileiro de forma geral, todos os sujeitos têm as mesmas oportunidades 

educacionais, sendo assim, de acordo com tal concepção, que o sistema de Pós-graduação, 

assim como o sistema educacional brasileiro, em geral, sejam sustentados pela ideia de que 

todos os sujeitos possuem as mesmas oportunidades educacionais, sendo, nessa concepção, 

o mérito individual é a única maneira de diferenciar os sujeitos na competição pelo acesso a 

pós-graduação. 

Nesse sentido, Nadir Zago (2006), em um estudo clássico intitulado Do acesso à 

permanência no Ensino Superior: percursos de estudantes universitários de camadas 

populares, chama atenção para a multiplicidade de sentidos e variáveis que recaem sobre a 
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categoria do estudante universitário oriundo das camadas populares, categoria institucional 

não problematizada. Segundo ela, para compreender as práticas de escolarização desses 

estudantes no contexto contemporâneo se faz necessário uma pesquisa sobre as políticas 

públicas destinadas a ao Ensino Superior. 

No que se refere a essa problemática, no Brasil, as Ações Afirmativas são políticas 

de correção e combate às desigualdades e à segregação de formato emergencial e provisório, 

perdurando apenas pelo período de sua avaliação. Gomes e Munanga (2006, p.186), as 

definem como “um conjunto de políticas, ações e orientações públicas ou privadas, de caráter 

compulsório (obrigatório), facultativo (não-obrigatório) ou voluntário com o objetivo de 

corrigir as desigualdades historicamente impostas” a grupos sociais e/ou étnico raciais, que 

dispõem de um histórico de discriminação e exclusão social. Sendo assim, elas buscam 

reparar disparidades sociais com instrumentos que aumentem o acesso ao Ensino Superior 

de cidadãos de baixa renda e autodeclarados pretos, pardos ou indígenas. 

Nesse debate em torno da expansão do acesso ao Ensino Superior, passa-se à 

discussão sobre políticas públicas e sobre a implantação das Ações Afirmativas, objetivadas 

diante dessa realidade desigual, pela aplicação da Lei de Cotas (raciais e sociais) nº 12.711, 

de 29 de agosto de 2012, que constitui um marco importante no processo de inserção de 

sujeitos das camadas populares nas instituições públicas brasileiras de Ensino Superior, 

representando um avanço significativo nessa questão tendo em vista que busca garantir a 

igualdade de direito e a minimização das desigualdades na Educação Superior. Cabe frisar 

que está prevista uma avaliação nacional de 10 anos da publicação da Lei nº 12.711/2012 

pelo Poder Executivo. Nesta conjuntura de expansão da Educação Superior, no Brasil, 

tivemos um conjunto de ações postas em prática que fazem parte de políticas públicas 

implementadas pelo governo federal nas duas últimas décadas.  

Entre essas ações, destacamos: 

1) o Programa Universidade para Todos (ProUni), criado pelo governo federal em 

2004 e institucionalizado pela Lei nº 11.096, de 13 de janeiro de 2005, concedendo bolsas de 

estudos integrais e parciais nas instituições privadas de Ensino Superior, somado ao 

2) o Fundo de Financiamento ao Estudante de Ensino Superior (FIES), regido pela 

Lei nº 10.260 de 12 de julho de 2001, que financia a graduação no Ensino Superior de 

estudantes matriculados em instituições privadas, que possuem insuficiência econômica; 

3) o Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades 

Federais (Reuni), instituído por meio do Decreto nº 6. 096, de 24 de abril de 2007, que tem 

como objetivo que as universidades federais promovam a expansão física, acadêmica e 



76 

pedagógica da rede federal de Educação Superior. As ações do programa contemplam o 

aumento de vagas nos cursos de graduação, a ampliação da oferta de cursos noturnos, a 

promoção de inovações pedagógicas e o combate à evasão, entre outras metas que têm o 

propósito de diminuir as desigualdades sociais no Brasil; 

4) o Sistema de Seleção Unificada (SiSU), mecanismo criado pelo MEC em 2009, 

institucionalizado pela Portaria Normativa MEC nº 2, de 26 de janeiro de 2010, que utiliza 

exclusivamente a nota do Enem para preenchimento de vagas em Instituições Ensino 

Superior (IES); 

5) o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), criado em 1998 pelo governo 

Fernando Henrique Cardoso, por meio da Portaria nº 438, tendo como base os princípios de 

avaliação para o Ensino Médio previstos na LDB de 9394/1996. Durante o governo Lula, o 

exame passa a ter a função de seleção para o ingresso às universidades públicas e privadas, 

tornando-se porta de entrada para o Ensino Superior por meio do ProUni e SiSU, 

anteriormente citados; 

6) a Universidade Aberta do Brasil (UAB), um sistema criado pelo Decreto nº. 5.800, 

de 8 de junho de 2006, “voltado para o desenvolvimento da modalidade de educação a 

distância, com a finalidade de expandir e interiorizar a oferta de cursos e programas de 

educação superior no País” (BRASIL, 2006);  

7) o Plano Nacional de Assistência Estudantil (PNAES), instituído no governo Lula 

por meio do Decreto nº 7.234, de 19 de julho de 2010, que tem como finalidade a ampliação 

das condições de permanência de estudantes de baixa renda na Educação Superior pública 

federal;  

8) o Programa Ciência sem Fronteiras (CsF), idealizado e politicamente instituído 

pelo governo Dilma Rousseff (2001-2016), mediante o Decreto n° 7.642, de 13 de dezembro 

de 2011, como um programa de mobilidade acadêmica estudantil que buscou consolidar, 

expandir e internacionalizar a ciência e a tecnologia, a inovação e a competitividade brasileira 

por meio da internacionalização de alunos de graduação e de pós-graduação. Para tanto, o 

programa concedia bolsas de intercâmbio internacional para estudantes.  

Embora ainda tenhamos muito o que avançar no processo de democratização do 

Ensino Superior, essas iniciativas foram importantes e possibilitaram mudanças na realidade 

da educação brasileira, inclusive refletindo na crescente demanda e na expansão da pós-

graduação stricto sensu. Nesse contexto, diversas universidades brasileiras instituíram, nos 

últimos anos, a implementação da política de ação afirmativa estabelecida pela Lei nº 12.711, 
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de agosto de 2012, também para o ingresso em cursos de pós-graduação stricto sensu 

(mestrado e doutorado).  

De modo complementar, Anna Venturini (2017) afirma que essas ações afirmativas 

foram derivadas de iniciativas dos respectivos programas de pós-graduação, entretanto, pode-

se dizer que algumas destas ações seriam fruto de leis estaduais ou de resoluções de conselhos 

universitários válidas a todos os cursos de pós-graduação, de acordo com a universidade.  

Segundo a autora, até o momento de sua investigação, entre 2002 e meados de 2017, não foi 

encontrada nenhuma lei federal que regulamentasse as ações afirmativas no âmbito da pós-

graduação brasileira. Na maioria dos casos, tais políticas foram criadas de modo autônomo 

por cada programa. 

Em maio do ano de 2016, o Ministério da Educação publicou no Diário Oficial da 

União a Portaria Normativa nº 13/2016, que dispõe sobre a indução de políticas de ações 

afirmativas voltadas para negros, indígenas e pessoas com deficiência na pós-graduação. A 

Portaria, que levou em conta o Estatuto da Igualdade Racial, a constitucionalidade atribuída 

às ações afirmativas e a Lei nº 12.711/2012, institui a reserva de vagas em cursos da 

graduação. Sendo assim, em atendimento a tal Portaria, a UFOP determinou, no que se refere 

ao processo de seleção de candidatos aos cursos de mestrado e doutorado stricto sensu, a 

aplicação de ações afirmativas nos editais dos processos seletivos aos seus programas de pós-

graduação, os quais devem prever a reserva de 10% das vagas para negros (pretos e pardos) 

ou indígenas e 10% das vagas para pessoas com deficiência, de acordo com o disposto na 

portaria PROPP/UFOP nº 024, de 10 de outubro de 2017.  

Ainda que não se tenha encontrado, até o presente momento, dados consistentes 

acerca do perfil socioeconômico dos mestrandos do País, pode-se inferir que, com adesão 

das universidades a tais políticas públicas, houve um aumento de ingressantes representantes 

das camadas populares, fruto da recente ampliação do acesso ao Ensino Superior. Embora 

estudantes pobres já estivessem presentes em universidades brasileiras, principalmente em 

cursos mais desprestigiados, desde os primórdios do século XX (PORTES, 2001), não se 

pode negar a ampliação do ingresso de jovens de camadas populares no Ensino Superior e a 

expansão quantitativa da pós-graduação brasileira. Entretanto, o acesso aos níveis mais 

elevados de ensino não representa superação das desigualdades sociais e escolares, assim 

como observaram Bourdieu e Champagne (1998d). Os efeitos dos excluídos do interior estão 

presentes antes mesmo do acesso do estudante das camadas populares ao Ensino Superior, 

perpassando a escolha do curso e outras práticas de exclusão, até mesmo nos níveis 

acadêmicos mais avançados do sistema escolar, como a pós-graduação stricto sensu, que 
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configura-se historicamente como uma conquista restrita a uma pequena parte da sociedade 

que detém capital cultural, econômico e social (BOURDIEU, 1998c),  tais capitais muitas 

vezes são inacessíveis às camadas populares.  

Ademais, mesmo com a recente expansão da pós-graduação stricto sensu no Brasil, 

ainda não podemos falar de plena democratização. Embora o Ensino Superior esteja se 

expandindo, podemos notar a sua insuficiência na promoção da democratização das 

oportunidades escolares, do acesso e da permanência escolar. Recorrendo à expressão “os 

excluídos do interior”, de Bourdieu e Champagne (1998d), que analisam as desigualdades 

escolares e a exclusão intraescolar, podemos nos referir aos processos de hierarquização que 

ocorrem na expansão dos sistemas de ensino. Os autores estudam o processo de expansão do 

ensino francês, ocorrido na década de 1950, em relação ao ingresso de categorias sociais até 

então excluídas da escola, como os pequenos comerciantes, artesãos, agricultores, operários 

da indústria, afirmando que, ainda assim, “a Escola exclui, como sempre, mas ela exclui 

agora de forma continuada, a todos os níveis de curso, e mantém no próprio âmago aqueles 

que ela exclui, marginalizando-os nas ramificações mais ou menos desvalorizadas” 

(BOURDIEU; CHAMPAGNE, 1998d, p. 224).  

Assim, o sistema democratiza-se na forma, mas mantém-se excludente de fato. Em 

suma, no entendimento de Risttof (2006, p. 45), “se a palavra de ordem da década passada 

foi expandir, a desta década precisa ser democratizar”, uma vez que não basta falar apenas 

em expansão, pois essa não é suficiente. Ao se falar também em democratização, torna-se 

imprescindível repensar as políticas para o desenvolvimento da pós-graduação brasileira a 

fim de combater as desigualdades educacionais e sociais. 

Por fim, evidencia-se que a ascensão aos níveis mais altos da hierarquia escolar pelos 

sujeitos provenientes de famílias das camadas populares no cenário educacional brasileiro 

permanece pouco explorada. Desse modo, ao estudar as trajetórias escolares e as experiências 

de  estudantes de origem social mais desfavorecida no contexto da pós-graduação poderá, 

portanto, contribuir para a compreensão das desigualdades relacionadas ao acesso a esse nível 

de ensino, problematizando as transformações nas demandas e nas práticas e estratégias 

escolares daqueles que dependem exclusivamente do sistema público para se beneficiar do 

processo de escolarização e, por meio dele, aumentar suas chances de ascensão escolar e 

social. 
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3.2 Nas frestas da “causalidade do provável”: estudantes das camadas populares em 

cursos de pós-graduação 

 

 Em nossa busca nos principais bancos de dados online – Portal de Periódicos Capes, 

Plataforma Scielo e Google Acadêmico –, evidenciou-se a escassez de publicações brasileiras 

sobre trajetórias escolares de estudantes oriundos de camadas populares que ascenderam à 

pós-graduação stricto sensu em universidades públicas. Entre as pesquisas encontradas, 

apenas quatro se debruçavam sobre tal assunto no contexto brasileiro, sendo que uma delas 

tratava da pós-graduação lato sensu. Parece, assim, que há mesmo uma lacuna no campo de 

investigação sobre as trajetórias improváveis de estudantes provenientes das camadas 

populares na pós-graduação stricto sensu, objeto do presente estudo. 

O corpus desse levantamento é composto por trabalhos que foram defendidos em 

programas de pós-graduação de instituições brasileiras de ensino e pesquisa e um artigo 

publicado na Revista Perspectiva. Trata-se de duas dissertações de mestrado – uma defendida 

na Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de Ribeirão Preto, da USP, em 2017, e outra na 

Faculdade de Educação da Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG), em 2015 –, 

uma tese de doutorado defendida na Faculdade de Ciências e Letras da Universidade Estadual 

Paulista (Unesp), campus de Araraquara-SP, em 2014, e um estudo de caso individual, 

compilado em artigo publicado na Revista Perspectiva no ano de 2014, composto por um 

recorte de parte de pesquisas mais amplas realizadas no âmbito da Sociologia da Educação. 

Podemos observar a descrição dessas pesquisas no Quadro 2, a seguir. 
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Quadro 2 - Estudos sobre longevidade escolar na pós-graduação brasileira, na modalidade 

stricto sensu e lato sensu (2014-2017). 

 

AUTOR(a) 

 

TÍTULO  

 

FORMA DE 

PUBLICAÇÃO 

 

ANO 

 

Carmen Lúcia Tozzi 

Mendonça Conti 

 

Trajetórias Educacionais de Estudantes 

de Curso de Pós-graduação da Unifran na 

Modalidade a Distância 

 

Dissertação de 

Mestrado 

 

2014 

 

 

Luiz Fernando de Oliveira; 

Écio Antônio Portes  

 

Ascensão e distanciamento na trajetória 

social, escolar e profissional de um jovem 

das camadas populares 

 

Artigo 

 

2014 

 

Márcia Basília Araújo 

 

Longevidade escolar nos meios 

populares: disposições e estratégias dos 

bolsistas de Pós-graduação do programa 

internacional de bolsas de Pós-graduação 

da Fundação FORD (International 

Fellowships Programa). 

 

Dissertação de 

Mestrado 

 

2015 

 

Renata de Oliveira Alves 
 

 

Uma questão de oportunidade: a relação 

com o saber de estudantes das camadas 

populares na Pós-graduação da 

Universidade de São Paulo.  

Tese de Doutorado 

 

2017 

Fonte: Elaborado pela autora, Elaine Bento, a partir da revisão específica de estudos sobre longevidade escolar 

na pós-graduação brasileira (2020). 

 

Dos estudos encontrados, somente a pesquisa de Araújo (2015), realizada no 

Programa de Mestrado em Educação e Formação Humana da Faculdade de Educação da 

Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG),  problematiza as disposições  e estratégias 

que são empreendidas por cinco estudantes egressos que obtiveram o grau de mestre entre 

2003 e 2012, oriundos de programas de mestrado localizados na região Sudeste, para 

alcançarem um percurso de longevidade escolar e chegarem à pós-graduação stricto sensu. 

Esses estudantes foram bolsistas do Programa Internacional de Bolsas de Pós-graduação da 

Fundação Ford (International Fellowships Program), sendo dois bolsistas do estado de 

Minas Gerais, dois do estado de São Paulo e um do Rio de Janeiro. Cabe destacar que a autora 

utilizou com instrumento metodológico para a coleta de dados, a entrevista narrativa 

episódica, que permite que o entrevistado fale sobre si mesmo, dando ênfase às questões 

vivenciadas em um momento específico da vida. 

Os dados empíricos coletados por Araújo (2015) revelaram que as disposições para a 

longevidade escolar dos sujeitos foram construídas conforme os processos sociais vividos 

anteriormente e durante o contexto social, cultural e econômico em que estavam inseridos. 

A partir das narrativas dos ex-bolsistas e da análise dos cinco perfis de configurações, tornou-
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se possível compreender a construção das trajetórias de longevidade escolar, visto que se 

evidenciou que a maior parte deles mobilizou-se desde o início da Educação Básica. A autora 

destacou que houve, em alguns casos, mobilizações individuais por parte dos sujeitos e, 

também, por algumas de suas famílias, que construíram estratégias de escolarização para que 

esses conseguissem ingressar e concluir o Ensino Superior e, posteriormente, ingressar e 

permanecer na pós-graduação. Observou-se que, diante das adversidades econômicas, os 

sujeitos investigados pela pesquisadora não tinham um projeto de futuro de longo prazo, suas 

trajetórias escolares improváveis se constituíram de acordo com as disposições temporais 

favoráveis, mediante experiências e vivências em diversos âmbitos sociais, como na escola, 

na igreja, nas redes de apoio, na família e nos movimentos sociais e culturais.  

Outro fator elencado na análise de Araújo (2015) foi o caso de uma estudante que 

passou por um distanciamento cultural do universo familiar, o que Rochex (1995) denomina 

tríplice autorização. Nesse caso, a família permitiu o distanciamento da filha com a 

perspectiva de buscar novos caminhos e não reproduzir o histórico de escolarização familiar. 

Percebe-se, a partir das contribuições de Araújo (2015), a eficácia das ações afirmativas, pois, 

segundo os relatos, essas foram essenciais na permanência dos sujeitos investigados no 

âmbito dos programas de pós-graduação de excelência. 

A pesquisadora Alves (2017) investigou a relação com o saber escolar desenvolvida 

por estudantes de pós-graduação oriundos de camadas populares, e buscou compreender de 

que forma essa relação se desenvolveu no decorrer das trajetórias escolares dos sujeitos, 

incluindo a experiência na graduação e na pós-graduação. Para isso, foram entrevistados 

cinco pós-graduandos oriundos de camadas populares, estudantes de cada uma das cinco 

grandes áreas do conhecimento, classificadas pela Capes, ofertadas no campus da USP 

localizado no interior paulista, sendo dois estudantes do doutorado das áreas de Ciências 

Exatas e da Terra e Ciências Humanas e três estudantes do mestrado das áreas Ciências da 

Saúde, Ciências Sociais Aplicadas e Ciências Biológicas. A escolha dos estudantes 

considerou a origem social familiar, cujos critérios para definição foram grau de 

escolaridade, ocupação dos pais e renda familiar. 

Os resultados encontrados por Alves (2014) apontam que os sujeitos entrevistados 

possuíam uma forte relação com o saber e alguns aspectos sinalizaram que essa relação era 

fruto de possibilidades e aproveitamento das oportunidades de acesso a uma escolarização 

de qualidade. Essa relação dos estudantes com saber é marcada por uma trajetória escolar 

moldada pelo imprevisto e pelas condições favoráveis encontradas ao longo da escolaridade. 

Dos relatos dos estudantes, destaca-se que, muito embora eles teçam críticas à educação 
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recebida, sobretudo no que se refere à experiência em instituições públicas, eles reconhecem 

as contribuições dessa mesma escola para suas trajetórias, como aquisição do hábito e do 

gosto pela leitura, o reconhecimento e o incentivo dos docentes, seja na Educação Básica ou 

na universidade.  

O estudo de Portes (2001, p. 253) confirma essa “eterna aproximação dos 

professores” como um fator que contribui para a construção de trajetórias escolares longevas 

pelos estudantes das camadas populares. Contudo, a relação positiva com o saber escolar era 

mais nítida após o ingresso na universidade pública, segundo Alves (2014), pois constatou-

se um bom desempenho acadêmico dos sujeitos em função do engajamento em pesquisas de 

Iniciação Científica, grupos de estudos, projetos de ensino e extensão, que possibilitaram aos 

estudantes um desejo maior pelo aprendizado, contribuindo para a aquisição de 

conhecimento e para a continuidade dos estudos na pós-graduação. Por fim, a pesquisadora 

alega que se faz necessária a reivindicação de políticas públicas que garantam o acesso e a 

permanência de todos, desde a Educação Básica até o ingresso no Ensino Superior. Portanto, 

podemos perceber que, para os estudantes das camadas populares, muitas vezes, o destino 

mais provável seria a interrupção dos estudos logo ao final do Ensino Médio, dessa forma, 

as políticas públicas para a equiparação de direito de ingresso à universidade pública são 

fundamentais.  

Em sua pesquisa de doutorado, Conti (2014) analisou a trajetória educacional de 

quatro estudantes de cursos de pós-graduação lato sensu à distância em Psicopedagogia da 

Universidade de Franca (UNIFRAN), concluintes em junho de 2013. A autora procurou 

investigar os itinerários educacionais, bem como observou como a modalidade de ensino a 

distância “se materializou como uma forma de inclusão das diferentes pessoas, oriundas de 

meios culturais e econômicos diversos no cenário universitário, e se houve uma 

democratização de um ensino de qualidade” (CONTI, 2014, p.15). Os instrumentos 

metodológicos utilizados foram a entrevista semiestruturada e um questionário, que teve 

como finalidade identificar a trajetória educacional, social e cultural dos sujeitos.  

Os achados da pesquisa de Conti (2014) revelam que houve a inclusão dos quatro 

sujeitos provenientes de meios culturais e econômicos distintos no âmbito da universidade. 

Nos depoimentos, notou-se que todos são pertencentes às faixas econômicas média e média 

alta, todavia, os quatro se declararam oriundos de famílias humildes, sendo que a 

independência financeira e a ascensão social decorreram em função de um trabalho árduo. 

Para a maioria dos entrevistados, a escolha pela modalidade de ensino à distância no curso 

de pós-graduação lato sensu em Psicopedagogia da UNIFRAN adveio da necessidade de 
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especializar-se em busca de melhores condições de ingresso no mercado de trabalho, da 

flexibilidade de horários, além do desenvolvimento pessoal e profissional e da construção de 

novos conhecimentos e saberes. Havia discussões, nos Ambientes Virtuais de Aprendizagem 

(AVA) especificamente voltadas para a educação à distância por meio de fóruns, troca de 

conhecimento e experiências no chat com outros pós-graduandos. Sendo assim, constatou-se 

que o curso de pós-graduação lato sensu em Psicopedagogia da UNIFRAN, na modalidade 

à distância, contribuiu de forma significativa para esses sujeitos, pois propiciou 

oportunidades de ascensão social. A autora também conclui que esse tipo de oferta 

educacional se constituía, no âmbito da pesquisa realizada, como uma nova possibilidade de 

inserção no campo da educação, inclusive em regiões em que havia sujeitos com pouco 

recursos sociais, econômicos e estruturais, onde o acesso ao conhecimento técnico e 

científico é escasso. 

Finalmente, o estudo de Oliveira e Portes (2014) analisa a trajetória escolar, 

profissional e social de um ator social proveniente de uma família pertencente às camadas 

populares, de nome fictício Maurício. Esse sujeito investigado ingressou em um curso 

superior de prestígio na UFMG, Engenharia Elétrica, e o concluiu ingressando no mercado 

de trabalho. Posteriormente, Maurício cursou o mestrado acadêmico na mesma área e, no 

momento da pesquisa, trabalhava como Engenheiro Sênior em uma companhia energética 

em Minas Gerais. A investigação de Oliveira e Portes (2014) recai sobre o recorte temporal 

de 1996 até o ano de 2012, em que foram coletados os dados empíricos em relação aos frutos 

colhidos dessa trajetória improvável. A finalidade do estudo teve como ponto central 

investigar como tal sujeito atingiu essa ascensão social e quais foram os elementos e fatores 

que favoreceram o seu sucesso escolar e profissional. 

Os resultados obtidos por Oliveira e Portes (2014) indicam um desconforto do 

engenheiro em sua relação com a cultura legítima, a cultura da universidade, o que os faz 

levantar a hipótese de que, “mesmo associada à posse de um elevado capital escolar não 

proporciona, necessariamente, a médio prazo, a incorporação pelos atores de origem popular 

da ‘cultura legítima’ ou da ‘cultura erudita’” (OLIVEIRA; PORTES, 2014, p. 1153). Assim 

como verificado por Lahire (1997) e Bourdieu e Champagne (1998d), o sucesso escolar do 

pesquisado “fez surgir um distanciamento entre ele e seus familiares” (OLIVEIRA; 

PORTES, 2014, p. 1158). O esforço familiar era evidente, segundo os pesquisadores, e 

possibilitou que Maurício continuasse os estudos – os pais e os irmãos moveram esforços 

materiais e simbólicos para mantê-lo estudando.  
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Compartilhando dessa problemática, Lahire (1997, p.195) explica esse apoio como 

solidariedade familiar, presente nas famílias das camadas populares. Nesse sentido, podemos 

percebe-se que houve um trabalho escolar da família, conforme menciona Portes (2000), nas 

disposições realizadas ocasionais ou precariamente organizadas, para garantir a permanência 

de Maurício no sistema de ensino. Entretanto, destaca-se uma mobilização individual de 

Maurício na perspectiva de uma longevidade escolar, pois o estudante desenvolveu 

estratégias individuais, que resultou em um habitus escolar diferenciado, constituindo, assim, 

um conjunto de disposições favoráveis à escolarização. 

Oliveira e Portes (2014) afirmam que a ocupação de uma nova posição social por 

sujeitos das camadas populares advinda do prolongamento dos estudos poderá ocasionar um 

afastamento das origens do sujeito, até mesmo a negação delas: o “esquecimento” do seu 

pertencimento observado na trajetória de Maurício em relação à inserção no mundo do 

trabalho. Finalizando este capítulo, compartilhamos da ideia de Oliveira e Portes (2014) de 

que uma trajetória social e escolar de sujeitos oriundos das camadas populares “[...] é 

marcada por uma verdadeira luta contra um sistema educacional que ainda contribui para a 

manutenção dos privilégios das classes sociais dominantes” (OLIVEIRA; PORTES, 2014, 

p.1146). 

Finalmente, vale assinalar que, apesar dos avanços destacados sobre o fenômeno da 

longevidade escolar, em níveis acadêmicos mais elevados de escolarização, os estudos 

deixam algumas lacunas no que se refere à construção de trajetórias improváveis e à ascensão 

de sujeitos oriundos das camadas populares na pós-graduação no Brasil. Nessa perspectiva, 

a partir da literatura apresentada sobre a complexidade de tal fenômeno, é possível afirmar  a 

emergência de estudos sobre trajetórias de estudantes das camadas populares, na pós-

graduação stricto sensu que problematize as estratégias e mobilizações empreendidas pelas 

famílias e pelos estudantes pertencentes às camadas populares, assim, como as experiências 

nesse nível de ensino, diante de uma realidade estatisticamente improvável, na perspectiva 

de constituir um percurso de longevidade escolar e atingir níveis acadêmicos mais avançados, 

como o mestrado acadêmico. 

Portanto, esse campo de investigação, no âmbito da pós-graduação stricto sensu, é 

ainda lacunar na Sociologia da Educação, o que remete a questões de investigações a serem 

analisadas e aprofundadas para compreensão das nuances e singularidades que envolvem as 

trajetórias de estudantes das camadas populares até esse nível de ensino. Trata-se de uma 

questão relevante visto que o Ensino Superior no Brasil vem sendo afetado pelo 

congelamento do orçamento da Capes, por meio de ações deliberadas durante o primeiro ano 
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da gestão de Jair Bolsonaro (2019) e até o presente momento. A título de exemplo, citamos 

o corte de bolsas de mestrado, doutorado e pós-doutorado que pode vir a impactar o acesso 

e a permanência de estudantes de camadas populares à universidade pública. Por isso, 

consideramos importante essa discussão, neste momento, em que se debate a democratização 

do Ensino Superior público no Brasil, visando contribuir para a formulação de políticas 

públicas que permitam o acesso e a permanência da população oriunda das camadas 

populares na pós-graduação brasileira. 
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4 O DESENHO METODOLÓGICO E A CONFIGURAÇÃO DO CAMPO EMPÍRICO 

DA PESQUISA 

 

A metodologia utilizada para a realização de uma pesquisa compreende “o caminho 

do pensamento e a prática exercida na abordagem da realidade” (MINAYO, 2001, p.14). 

Considerando a natureza do problema deste estudo, que se volta para a compreensão das 

trajetórias de escolarização de estudantes das camadas populares matriculados nos programas 

de pós-graduação stricto sensu da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), empregamos 

a abordagem qualitativa, sobretudo, por ser uma forma adequada para se entender a natureza 

de um fenômeno social, neste caso, a longevidade escolar.  

O desenho qualitativo seguiu os pressupostos de Minayo (2001), que explicita que 

essa modalidade de pesquisa busca responder a questões que são muito específicas, com uma 

realidade que não pode apenas ser mensurada e quantificada, visto que ela dispõe de um 

“universo de significados, motivos, aspirações, crenças valores e atitudes [...]” (MINAYO, 

2001, p. 21). Tudo isso corresponde a relações, processos e fenômenos que não podem ser 

reduzidos apenas às operações variáveis. Destarte, para a autora,  

 

[a] diferença entre qualitativo-quantitativo é de natureza. Enquanto cientistas 

sociais que trabalham com estatística apreendem dos fenômenos apenas a região 

‘visível, ecológica, morfológica e concreta’, a abordagem qualitativa aprofunda-se 

no mundo dos significados das ações e relações humanas, um lado não perceptível 

e não captável em equações, médias e estatísticas (MINAYO, 2001, p. 22).   
 

Em síntese, a pesquisa qualitativa na Sociologia da Educação vem desenvolvendo a 

sua própria identidade, não configurando-se apenas como uma pesquisa de caráter não 

quantitativo, uma vez que procura compreender, investigar minuciosamente e explicar os 

fenômenos sociais de maneiras distintas (FLICK, 2009). Assim, no caso da presente 

investigação, que estuda percursos escolares longevos de estudantes das camadas populares 

matriculados em cursos de mestrado acadêmico, destaca-se que a apreensão de dados 

quantitativos, por si só, sobre a presença desses estudantes nos programas de pós-graduação 

stricto sensu não daria conta de elucidar as trajetórias e as subjetividades que marcam o 

percurso de escolarização longevo desses sujeitos e não responderia às indagações desta 

pesquisa. 

A construção desta pesquisa parte de uma dimensão microssociológica a partir da 

qual é possível identificar e analisar as formas singulares de mobilização em prol de uma 
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escolarização longeva adotadas por estudantes e suas famílias oriundos das camadas 

populares. 

Para desenvolver esta perspectiva microssociológica, construímos o desenho 

metodológico da investigação em três etapas. Na primeira, foi feito um levantamento dos 

cursos de mestrado acadêmico da UFOP, tendo em vista as diversas áreas do conhecimento 

e, em seguida, procedemos à escolha dos cursos a serem contemplados na pesquisa. Na 

segunda etapa, aplicamos um questionário aos estudantes matriculados nos cursos de 

mestrado acadêmico selecionados para identificar o perfil socioeconômico dos mestrandos e 

proceder à seleção dos estudantes oriundos de famílias populares participantes da terceira 

etapa da pesquisa. Na terceira etapa da investigação, foram realizadas entrevistas 

semiestruturadas em profundidade com os cinco estudantes participantes. O detalhamento 

dos procedimentos das três etapas será descrito a seguir. 

 

4.1 Primeira etapa  

 

Para o processo de coleta de dados, o primeiro passo foi identificar os cursos de 

mestrado da UFOP, campo empírico da pesquisa. Com o intuito de ampliar o escopo da 

investigação, optamos por selecionar estudantes matriculados em cursos de mestrado de 

diversas áreas de conhecimento, para tanto, primeiramente, fizemos um mapeamento dos 

cursos de mestrado acadêmico da UFOP por meio de busca no site da Pró-Reitoria de 

Pesquisa e Pós-graduação (PROPP/UFOP). Segundo informações disponíveis no site, a 

universidade conta atualmente com 23 programas de pós-graduação com cursos de mestrado 

acadêmico. Para uma melhor visualização dos programas, segue o Quadro 3. 
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Quadro 3 – Programas de pós-graduação stricto sensu da UFOP em 2019. 

Cursos de mestrado acadêmico Setor responsável Unidades acadêmicas 

Artes Cênicas DEART Instituto de Filosofia, Arte e Cultura-

IFAC 

Biotecnologia NUPEB Núcleo de Pesquisas em Ciências 

Biológicas 

Ciência da Computação DECOM Instituto de Ciências Exatas e 

Biológicas-ICEB 

Ciências Biológicas NUPEB Núcleo de Pesquisas em Ciências 

Biológicas 

Ciências Farmacêuticas CIPHARMA Escola de Farmácia-EFAR 

Ciências: Física de Materiais DEFIS Instituto de Ciências Exatas e 

Biológicas-ICEB 

Comunicação DECSO Instituto de Ciências Sociais Aplicadas-

ICSA 

Direito EDTM Escola de Direito, Turismo e 

Museologia-EDTM 

Ecologia de Biomas Tropicais DEBIO Instituto de Ciências Exatas e 

Biológicas-ICEB 

Economia Aplicada DEECO Instituto de Ciências Sociais Aplicadas-

ICSA 

Educação DEEDU Instituto de Ciências Humanas e 

Sociais-ICHS 

Engenharia Ambiental PROAGUA Escola de Minas 

Engenharia Civil DECIV Escola de Minas 

Engenharia de Materiais REDEMAT Instituto de Ciências Exatas e 

Biológicas-ICEB 

Engenharia Mineral DEMIN Departamento de Engenharia de Minas 

Engenharia de Produção DEPRO Instituto de Ciências Exatas e 

Aplicadas-ICEA 

Mestrado em Filosofia DEFIL Instituto de Filosofia, Arte e Cultura-

IFAC 

Evolução Crustal e Recursos Naturais DEGEO Escola de Minas 

Geotecnia NUGEO Núcleo de Geotecnia da Escola de 

Minas 

História DEHIS Instituto de Ciências Humanas e 

Sociais-ICHS 

Letras: Estudos da linguagem DELET Instituto de Ciências Humanas e 

Sociais-ICHS 

Química DEQUI Instituto de Ciências Exatas e 

Biológicas-ICEB 

Saúde e Nutrição ENUT Escola de Nutrição 

Total geral:  23 Cursos de mestrado no nível acadêmico 

Fonte: Elaborado pela autora, Elaine Bento, com base nos dados da PROPP/UFOP (2019). 

 

Em seguida, consultamos o portal da Capes para verificar quais são as grandes áreas 

do conhecimento dos referidos cursos. Constatamos que, das nove grandes áreas do 

conhecimento classificadas pela Capes – Ciências Exatas e da Terra, Ciências Biológicas, 

Engenharias, Ciências da Saúde, Ciências Sociais Aplicadas, Ciências Agrárias, Ciências 

http://fisio.icb.usp.br:4882/posgraduacao/relatorio_capes/areas_conhecimento.html#grupo5
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Humanas, Linguística, Letras e Artes e Multidisciplinar –, oito eram contempladas pelos 

cursos de pós-graduação stricto sensu ofertados pela Universidade Federal de Ouro Preto, 

como se pode observar na Figura 1. 

 

Figura 2-Lócus da pesquisa 

 

 Fonte: Elaborado pela autora, Elaine Bento (2019). 

 

A partir destes dados, escolhemos os oitos cursos de mestrado acadêmico, um de cada 

área de conhecimento, apresentados no Quadro 4, a seguir.  
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Quadro 4- Programas de pós-graduação stricto sensu da UFOP selecionados para a pesquisa 

(2019) 

Fonte: Elaborado pela autora, Elaine Bento, com base nos dados da PROPP/UFOP (2019). 

 

Posteriormente, entramos em contato com as secretarias dos oito programas 

identificados a fim de obter dados sobre os pós-graduandos, tais como o número de 

estudantes matriculados em cada curso e os seus contatos telefônicos e endereços eletrônicos 

necessários ao desenvolvimento da segunda etapa da pesquisa.    

 

4.2 Segunda etapa  

 

Na segunda etapa, com a intenção de conhecer os estudantes matriculados nos cursos 

e identificar aqueles que eram originários das camadas populares, aplicamos questionários 

eletrônicos a todos os estudantes dos oito cursos de mestrado acadêmico selecionados para o 

recorte empírico da pesquisa. 

O questionário englobou questões abertas e fechadas e abordou as seguintes 

temáticas: aspectos demográficos e socioeconômicos dos estudantes e de suas famílias, 

informações educacionais e profissionais dos estudantes. Esse foi elaborado em um 

aplicativo de formulários online e foi composto por questões estruturadas de múltiplas 

escolhas e perguntas discursivas (abertas), que demandavam respostas curtas, e foi 

encaminhado aos estudantes pelo e-mail institucional. 

Com os dados obtidos com a aplicação dos questionários, traçamos um perfil das 

características dos estudantes respondentes com a finalidade de fazer um levantamento da 

Cursos de mestrado   

acadêmico 

Setor 

responsável 

Unidades acadêmicas Áreas 

de conhecimento 

Conceito 

Capes 

Biotecnologia NUPEB Núcleo de Pesquisas em 

Ciências Biológicas 

Multidisciplinar 4 

Ciência da computação DECOM Instituto de Ciências 

Exatas e Biológicas-ICEB 

Ciências exatas e da 

terra 

4 

Ciências biológicas NUPEB Núcleo de Pesquisas em 

Ciências Biológicas 

Ciências biológicas 5 

Comunicação DECSO Instituto de Ciências 

Sociais Aplicadas-ICSA 

Ciências sociais 

aplicadas 

3 

Engenharia ambiental PROAGUA Escola de Minas Engenharias 5 

História DEHIS Instituto de Ciências 

Humanas e Sociais -ICHS 

Ciências humanas 5 

Letras: estudos da 

linguagem 

DELET Instituto de Ciências 

Humanas e Sociais -ICHS 

Linguística, letras e 

artes 

 

3 

Saúde e nutrição ENUT Escola de Nutrição Ciências da saúde 4 

Total geral:  Cursos de mestrado acadêmico 
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presença de estudantes das camadas populares nos oito cursos de mestrado acadêmico da 

amostra da pesquisa. Os critérios usados para a definição do pertencimento às camadas 

populares derivam da revisão de literatura sociológica e dos indicadores definidos pelo censo 

populacional do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), tendo como 

referências básicas: a) renda familiar, b) o grau de escolaridade dos pais, c) a ocupação dos 

pais e d) o tipo de moradia da família e/ou do estudante.  

A partir das informações obtidas selecionamos, em seguida, uma subamostra de 

estudantes oriundos de famílias das camadas populares que ingressaram nos cursos de 

mestrado acadêmico dos programas de pós-graduação stricto sensu investigados.  

 

4.3 Perfil dos estudantes respondentes ao questionário   

  

De acordo com os dados obtidos junto aos programas de pós-graduação da UFOP, 

aproximadamente 248 estudantes estavam matriculados em 20207 nos oito cursos de 

mestrado acadêmico. Entretanto, ressalta-se que tivemos, de início, problemas para inferir 

esse quantitativo, visto que observamos algumas inconsistências nas informações fornecidas 

pelas secretarias dos programas, como a constatação de alguns alunos matriculados em curso 

de doutorado, e não de mestrado, assim como a presença de egressos no conjunto dos dados.  

Lahire (1997, p.16) argumenta que “[a] qualidade principal do sociólogo não pode 

ser a de ‘intérprete’ final, mas sim na qualidade de artesão, preocupando com os detalhes e 

com ciclo completo de sua produção”. Concordamos com essa afirmativa e, para evitar uma 

distorção dos dados, realizamos diversas buscas nos sites desses programas procurando 

encontrar elementos que confirmassem o número mais aproximado de estudantes 

matriculados. Para isso, verificamos documentos disponíveis no site de cada programa de 

pós-graduação stricto sensu da UFOP referentes ao período de 2017 a 2019, como atas, 

regimentos, resoluções, editais e resultados dos processos seletivos.  

Sendo assim, ao final da busca das informações sobre os estudantes matriculados, 

enviamos questionários a 248 mestrandos. Os questionários foram encaminhados diversas 

vezes durante três meses (janeiro, fevereiro e março de 2020) na tentativa de obtermos um 

número expressivo de respostas. Ao final deste trabalho de repetidos envios, tivemos apenas 

56 respostas ao questionário. 

                                                 
7
 Os dados foram obtidos no período de janeiro a março de 2020. 
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Diante desse pequeno número de respostas (22,6%) não foi possível construir um 

perfil amplo dos estudantes de mestrado acadêmico dos oito programas de pós-graduação. 

Dessa forma, optamos por apresentar as características dos estudantes respondentes e, a partir 

dessas, proceder à seleção dos estudantes participantes da terceira etapa da pesquisa 

(entrevistas).  

 

4.4 Características gerais e demográficas dos estudantes 

 

A Tabela 1, abaixo, apresenta os estudantes matriculados nos oito cursos de mestrado 

acadêmico da amostra. 

 

Tabela 1 

Estudantes da pós-graduação stricto sensu da UFOP segundo curso de mestrado/PPG 

e sexo 

Programas de pós-graduação 

stricto sensu da UFOP 

Sexo% Total  

 

Feminino 
(71, 43%) 

Masculino 
(28, 57%) 

N % 

Biotecnologia 

(PPGBIOTEC) 

2 1 3 5,36% 

Ciência da Computação 

(PPGCC) 

0 6 6 10,71% 

Ciências Biológicas 

(PG-CBIOL) 

10 1 11 19,64% 

Comunicação 

(PPGCOM) 

3 1 4 7,14% 

Engenharia Ambiental 

(PROAMB) 

6 2 8 14,29% 

História 

(DEHIS) 

2 1 3 5,36% 

Letras: Estudos da Linguagem 

(POSLETRAS) 

2 2 4 7,14% 

Saúde e Nutrição 

(PPGSN) 

15 2 17 30,36% 

Total geral 40 16 56 100,00% 

Fonte: Elaborado pela autora, Elaine Bento, com base nos dados dos questionários. 

 

De acordo com os dados da Tabela 1, os cursos dos quais tivemos o maior número de 

respostas foram os de Saúde e Nutrição (17 estudantes) e Ciências Biológicas (11 estudantes). 

Além disso, observa-se que o universo pesquisado era constituído, predominantemente, por 

mulheres. Do total de 56 estudantes, 40 eram do sexo feminino (71%), e 16 do sexo 

masculino (29%). 
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Em relação à idade dos mestrandos, os dados apresentados na Tabela 2 evidenciam 

uma variação entre 23 e 47 anos. Constata-se que a maioria dos estudantes (quase 77%) 

tinham idades que variavam de 23 a 32 anos, sendo que 28 deles (metade) eram bastante 

jovens, com idades entre 23 e 27 anos – nota-se que a maioria era recém-saída da 

universidade. Apenas dois estudantes tinham mais de 42 anos, sendo assim, é possível 

levantar a hipótese de que depois dos 30 anos de idade, as chances de uma pessoa frequentar 

a pós-graduação stricto sensu é mais reduzida. Nesse caso, a idade pode ser uma variável 

definidora das possibilidades de uma pós-graduação stricto sensu. Quanto à jovialidade dos 

estudantes matriculados na pós-graduação stricto sensu da UFOP, podemos inferir que a 

opção de transição direta da graduação para a pós-graduação tem crescido na universidade. 

Em um estudo intitulado Processo de estresse em mestrandos, com estudantes da área de 

Ciências Humanas da UFSC, Schillings (2005) constatou que 30,3% dos 170 mestrandos 

tinham menos de 25 anos e 29,8% tinham idades entre 26 e 30 anos, o que corresponde a 

60,1% da amostra. 

 

Tabela 2 

Estudantes da pós-graduação da UFOP stricto sensu segundo faixa etária8 

Faixa etária N Total % 

23 a 27 anos 28 50,00% 

28 a 32 anos 15 26,79% 

33 a 37 anos 6 10,71% 

38 a 42 anos 4 7,14% 

43 a 47 anos 2 3,57% 

S/R*– sem resposta 1 1,79% 

Total geral 56 100,00% 

Fonte: Elaborado pela autora, Elaine Bento, com base nos dados dos questionários. 

 

Na Tabela 3, observa-se a predominância da autodeclaração de cor branca dos 

estudantes (53,6%). No grupo com o segundo maior percentual, encontram-se 20 estudantes 

que se autodeclararam pardos (35,71%). Dos demais estudantes, cinco se autodeclararam 

pretos e um amarelo. 

 

 

 

                                                 
8 Para definir as faixas etárias, optamos por usar o intervalo de 5 anos, começando da menor idade identificada 

no conjunto dos dados referentes aos estudantes investigados (23 anos) e terminando com a maior idade 

identificada (47 anos).  
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Tabela 3 

Estudantes da pós-graduação stricto sensu da UFOP segundo autodeclaração 

racial 

Autodeclaração N Total % 

Branco(a) 30 53,57% 

Pardo(a) 20 35,71% 

Preto(a) 5 8,93% 

Amarelo (a) 1 1,79% 

Total geral               56 100,00% 

Fonte: Elaborado pela autora, Elaine Bento, com base nos dados do questionário. 

  

Embora a predominância histórica de brancos na pós-graduação brasileira se repita 

nos dados da Tabela 3, evidencia-se a presença significativa de negros9 (44,64%), compondo 

quase a metade do conjunto de estudantes da nossa amostra. Essa evidência pode ter dois 

significados: por um lado trata-se de um dado relevante para inferir que o público da pós-

graduação vem se modificando e que as políticas de ação afirmativa da última década 

impuseram mudanças no cenário social das universidades e têm alcançado, mesmo que 

lentamente, também a pós-graduação, oportunizando a chegada de mais estudantes negros 

nesse nível de ensino. Porém, essa análise tem limites, pois, por outro lado, trabalhamos com 

uma amostra que não é representativa do conjunto de estudantes matriculados nos cursos de 

pós-graduação da UFOP (22,6%). Outro elemento metodológico deve ser considerado: ao 

distribuir os questionários aos estudantes, anunciamos que se tratava de uma pesquisa sobre 

estudantes das camadas populares na pós-graduação, e os estudantes respondentes ao 

questionário podem ter participado da pesquisa por se identificarem com o tema, ou 

entenderem que o tema lhes representa, sendo que o contrário também pode ser verdadeiro. 

Essa suposição tem respaldo em estudos que têm mostrado o peso da interseção entre as 

variáveis raça e nível socioeconômico nas desigualdades sociais e escolares no Brasil 

(HASEMBALG; SILVA, 1990; FERNANDES, 2001; SENKEVICS; MACHADO; 

OLIVEIRA, 2016, entre outros). Essas questões podem ter interferido no perfil social da 

nossa amostra de estudantes.  

Portanto, é necessário ressaltar que, conforme expõe Lacerda (2006), a população 

afrodescendente brasileira enfrenta diversas dificuldades para o acesso e a permanência na 

Educação Superior, em especial nas instituições e cursos considerados de elite. Conforme a 

autora, o ingresso em cursos superiores de elite, ou seja, de alto prestígio social, exige dos 

estudantes o acúmulo de capitais sociais, culturais e econômicos, aspectos que não 

                                                 
9 Pretos e pardos compõem a população negra, segundo IBGE (2018). 
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caracterizam a população afrodescendente brasileira. 

A população negra vem, ao longo dos anos, sendo vítima de vários processos de 

exclusão, mesmo após 130 anos de abolição da escravidão, a instituição escolar é vista como 

“uma espécie de terra prometida”, sendo “sempre igual no horizonte, [e] recua à medida que 

nos aproximamos dela” (BOURDIEU; CHAMPAGNE,1998d, p.221). No período pós-

abolição, não houve nenhum projeto de inserção social, econômica e cultural dos negros na 

sociedade brasileira, e, ainda hoje, persistem o racismo institucional e a desigualdade racial. 

Percebe-se que, apesar de avanços como a implementação das políticas públicas de ações 

afirmativas no Ensino Superior, o sistema de cotas, a ascensão social de negros no Brasil é 

algo muito distante. 

Não podemos deixar de mencionar que o acesso de negros ao Ensino Superior ainda 

é reduzido, apesar de corresponderem, em termos demográficos´, a mais de 50% da 

população brasileira. As estatísticas de cor e raça produzidas pelo IBGE (2019), nomeadas 

na pesquisa Síntese de Indicadores (SIS), revelam que o Brasil está muito longe de se tornar 

uma democracia racial, uma vez que brancos têm maiores salários, sofrem menos com o 

desemprego e são maioria entre os que frequentam o Ensino Superior. 

Segundo o estudo do IBGE (2018) intitulado Desigualdades sociais por cor ou raça 

no Brasil, pela primeira vez, houve um aumento expressivo de pessoas pretas ou pardas 

(compostas pela população negra) cursando Ensino Superior em instituições públicas 

(50,3%). Entretanto, os dados SIS (2019) indicam que o percentual de negros diplomados ou 

que estavam cursando a graduação em 2017 era de apenas 16,7%, sendo que o de brancos 

chegava a 32,9%. No ano de 2018, 36,1% da população branca e 18,3% da população negra 

estava cursando ou já havia concluído o Ensino Superior.  

Em suma, o estudo do IBGE ressaltou a persistente “dívida educacional histórica 

brasileira”, uma vez que o acesso à educação ocorre de forma distinta para os grupos étnicos-

raciais brasileiros, mantendo-se privilégios da população branca. Um exemplo disso é que, 

no ano de 2018, constatou-se que 9,1% das pessoas analfabetas no Brasil eram negras, 

percentual bem maior que o de analfabetos brancos, cujo contingente era de 3,9%. Logo, as 

“chances de acessar ao Ensino Superior resultam de uma seleção que, ao longo do percurso 

escolar, se exerce com um rigor desigual segundo a origem social dos sujeitos” 

(BOURDIEU; PASSERON, 1975, p. 12). 

Esse cenário ainda é mais desigual na pós-graduação. Segundo dados da Pesquisa 

Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), utilizados por Paixão (2010), em 1988, apenas 

7% dos pós-graduandos stricto sensu no Brasil eram negros, passados 20 anos, em 2008, esse 
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contingente saltou para 20%. 

Corroborando essa discussão, Rosemberg e Madsen (2011) encontraram resultados 

similares relativos ao período de 2003 a 2010, retratados na coletânea O Progresso das 

mulheres no Brasil 2003-2010. A pesquisa revela que os discentes brancos eram maioria na 

pós-graduação (76%), já os discentes negros (pretos e pardos) computavam apenas 22% do 

total de estudantes. 

Em relação à mesma década, Artes (2015), no estudo Desigualdade de cor/raça e 

sexo entre pessoas que frequentam e titulados na pós-graduação brasileira: 2000 e 2010, 

aponta que o contingente de brancos na pós-graduação era de 79,70%, bem maior que o de 

negros, cujo percentual era de 18,1% apenas. Portanto, percebe-se que ainda se fazem 

necessários avanços no que diz respeito à conquista de equidade na pós-graduação brasileira. 

Conforme os dados da PNAD desenvolvida pelo IBGE (2013), enquanto a taxa de 

negros com titulação de pós-graduação passou de 0,12%, em 2004, para 0,24%, em 2013, 

entre os brancos, esse percentual subiu de 0,62%, em 2004, para 1,14%, em 2013. A PNAD 

mostra que 0,19% da população do Brasil cursa mestrado ou doutorado. De um total 387,4 

mil pós-graduandos, 122 mil são negros e cerca de 270,6 são brancos. Apesar dos diminutos 

números de ambos os segmentos étnico-raciais, não tem como negar a desvantagem da 

população negra no que se refere ao acesso ao topo da hierarquia acadêmica, a pós-

graduação. 

Se analisarmos os dados divulgados no ano de 2013, pelo Governo Federal, no que 

concerne o levantamento intitulado Mestres e Doutores 2012: estudo da demografia da base 

técnico-científica brasileira, realizado pelo Centro de Gestão e Estudos Estratégicos, cuja 

organização é associada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), apreende-

se que a população de mestres e doutores no Brasil é muito mais branca. Apesar de os brancos 

representarem 47% da população total brasileira, eles constituem aproximadamente 80% dos 

graduados em curso superior com título de mestrado e doutorado, sendo que, do total da 

população negra, apenas 3% possuíam título de mestre e 2% de doutor. Esses dados revelam 

que a presença de pós-graduandos negros nas universidades é muito pequena e não teve um 

aumento expressivo como no caso da graduação. 

A Tabela 4 apresenta o estado civil dos estudantes respondentes ao questionário.  

 

 

 

 



97 

Tabela 4 

Estudantes da pós-graduação stricto sensu da UFOP segundo estado civil 

Estado Civil N Total % 

Solteiro(a) 42 75% 

Casado(a) 10 17,86% 

Vive junto (união conjugal consensual) 2 3,57% 

Separado(a) 2 3,57% 

Total geral 56 100,00% 

Fonte: Elaborado pela autora, Elaine Bento, com base nos dados do questionário. 

 

Em relação ao estado civil dos respondentes ao questionário, os indicadores expostos 

na Tabela 4 evidenciam que, dos 56 pós-graduandos, 46 estudantes eram solteiros (75%), 12 

eram casados ou mantinham união estável (21,43%), e dois eram separados (3,57%).    

Observa-se, também, que eram poucos os estudantes que tinham filhos, conforme 

mostram os dados da Tabela 5.  

 

Tabela 5 

Estudantes da pós-graduação stricto sensu da UFOP segundo quantidade de 

filhos 

Filhos N Total % 

Nenhum filho 51 91,07% 

1 filho 4 7,14% 

2 filhos 1 1,79% 

Total geral 56 100,00% 

Fonte: Elaborado pela autora, Elaine Bento, com base nos dados do questionário. 

 

Como se observa, quase a totalidade dos pós-graduandos declarou não ter filhos 

(91,07%), sendo que apenas cinco estudantes possuíam filhos (quatro estudantes tinham um 

filho e um estudante tinha dois filhos). Segundo os dados IBGE (2018) referentes à pesquisa 

Estatísticas do Registro Civil, os brasileiros estão se casando cada vez mais tarde, com idade 

mais avançada. Foram registrados 1.053.467 casamentos civis, contra uma queda de 1,6% 

(1.070.376) em relação a 2017, sendo o terceiro ano consecutivo de queda.  

Os dados também sugerem que eles estão protelando a parentalidade. De acordo com 

os estudos do IBGE, as mulheres estão esperando mais para terem filhos, sendo que a 

pesquisa mostrou uma diminuição do número de mulheres que tiveram filhos com menos de 

30 anos e o aumento de 36,6% da proporção de mães com mais de 30 anos. O documento 

também indica que tanto as mulheres quanto os homens estão se casando mais tarde. No caso 

das mulheres, esse dado coincide com o crescimento da taxa de fecundidade em mulheres 
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após 30 anos de idade e a redução expressiva da taxa de fecundidade entre as mulheres mais 

jovens.  

Os estudantes que responderam ao nosso questionário parecem também seguir esta 

tendência de conjugalidade e parentalidade mais tardias, visto que, dos 43 jovens que estavam 

na faixa etária de 21 a 32 anos, apenas 12 eram casados ou mantinham união estável à época 

da pesquisa (Tabela 4).  

 

4.4.1 Características socioeconômicas das famílias de origem dos pós-graduandos  

 

O questionário aplicado também perguntou sobre os seguintes dados 

socioeconômicos referentes às famílias de origem dos estudantes: grau de escolaridade do 

pai e da mãe, ocupação dos progenitores e renda familiar. A Tabela 6 apresenta o grau de 

escolaridade dos pais dos estudantes.  

 

Tabela 6 

Estudantes da pós-graduação stricto sensu da UFOP segundo o grau de escolaridade 

dos pais 

Grau De Escolaridade Dos Pais Total % 

Ensino Fundamental Incompleto 15  26,79% 

Ensino Fundamental Completo 8 14,29% 

Ensino Médio Incompleto 5 8,93% 

Ensino Médio Completo 13 23,21% 

Curso Técnico Profissionalizante Completo 5 8,93% 

Ensino Superior Incompleto 3 5,36% 

Ensino Superior Completo 3 5,36% 

Pós-graduação lato sensu – Especialização  2 3,57% 

Pós-graduação stricto sensu – Doutorado 1 1,79% 

Sem escolaridade 1 1,79% 

Total geral 56 100,00% 

Fonte: Elaborado pela autora, Elaine Bento, com base nos dados do questionário. 

 

Como mostra a Tabela 6, a grande maioria dos pais dos estudantes (75%) tinha no 

máximo o diploma de Ensino Médio, sendo que, desse percentual, um pai não era 

escolarizado e 15 pais não chegaram a completar o Ensino Fundamental (26,79%). No 

conjunto de pais, 18 concluíram o Ensino Médio (32,14%), sendo que, desses, cinco fizeram 

Curso Técnico Profissionalizante. Um pequeno número de pais concluiu o Ensino Superior 

(seis) representando pouco mais de 10% da amostra. Dos pais que concluíram o Ensino 

Superior, dois fizeram cursos de especialização e um fez o doutorado.  
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A Tabela 7 mostra os dados relativos ao grau de escolaridade das mães dos pós-

graduandos, evidenciando que as mães eram relativamente mais escolarizadas do que os pais.  

 

Tabela 7 

Estudantes da pós-graduação stricto sensu da UFOP segundo o grau de escolaridade 

das mães 

Grau De Escolaridade Das Mães Total  % 

Ensino Fundamental Incompleto 14 25% 

Ensino Fundamental Completo 2 1,79% 

Ensino Médio Incompleto 2 3,57% 

Ensino Médio Completo 19 33,93% 

Ensino Superior incompleto 1 1,79% 

Ensino Superior Completo 12 21,43% 

Pós-graduação Lato Sensu – Especialização  5 8,93% 

Pós-graduação Stricto Sensu – Doutorado 1 1,79% 

Sem escolaridade 1 1,79% 

Total geral 56 100,00% 

Fonte: Elaborado pela autora, Elaine Bento, com base nos dados do questionário. 

 

Embora 14 mães (25%) não tenham concluído o Ensino Fundamental e uma não ter 

frequentado a escola – índices bastante similares aos dos pais –, o número de mães que 

concluiu o Ensino Médio é expressivamente maior do que o de pais (19 mães – 33,93% e 13 

pais – 23,21%). Além disso, 18 mães (32,15%) possuíam diploma de Ensino Superior, sendo 

que apenas seis pais concluíram este nível de ensino. O maior número de mães com Ensino 

Superior na amostra vai ao encontro dos dados nacionais da PNAD, que indicam que as 

mulheres brasileiras são mais escolarizadas que os homens (IBGE, 2017). 

No entanto, é importante lembrar que um outro estudo do IBGE (2014), nomeado 

Estatísticas de Gênero: indicadores sociais das mulheres no Brasil, mostra que, apesar de 

serem mais escolarizadas, as mulheres recebem, em média, cerca de 3/4 (três quartos) do 

valor pago aos homens. Além disso, para as análises gerais, essas dedicam 73% mais horas 

do que os homens aos cuidados de pessoas e afazeres domésticos.  

Pastore e Valle Silva (2000), ao analisarem a mobilidade social no contexto brasileiro, 

comparando dois períodos, 1973/1996, classificam as ocupações profissionais em uma escala 

de seis níveis socioeconômicos: baixo-inferior, baixo-superior, médio-inferior, médio-

médio, médio-superior e alto. Para estabelecer essa classificação, os autores levaram em 

conta a ocupação, a escolaridade exigida para tal e a renda derivada. Os pesquisadores são 

enfáticos em argumentar que se trata de uma classificação com base em status 

socioeconômicos e não propriamente uma definição de classe social, posto que, para essa 
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última, outras variáveis são indispensáveis, além da questão ocupacional, escolaridade e 

renda (PASTORE; SILVA, 2000).  

Para agrupar as ocupações dos genitores dos estudantes de pós-graduação tomou-se 

como base a grade classificatória elaborada por Pastore e Valle Silva (2000), mas adaptando-

a às ocupações registradas nas respostas dos estudantes ao questionário. Ressalta-se que a 

divisão dos subgrupos contém limitações, visto que algumas informações fornecidas pelos 

questionários não foram suficientemente claras para fazer uma classificação mais precisa. 

As Tabelas 8 e 9 apresentam respectivamente as ocupações exercidas pelos pais e 

mães dos pós-graduandos. 

 

Tabela 8 

Estudantes de pós-graduação stricto sensu da UFOP segundo a ocupação dos pais 

Agrupamentos  Subagrupamentos das ocupações  Total % 

1- Alto 
 

Bancário 1 1,79% 

Engenheiro  1 1,79% 

Comerciante  3 5,36% 

Empresário (extração de areia e argila) 1 1,79% 

Servidor público das forças armadas (Exército)e Militar 2 3,57% 

Professor de Ensino Superior 1 1,79% 

Contabilista 1 1,79% 

 SUBTOTAL       10 17,86% 

2- Médio- médio 
 

 

 

 

 

Técnicos de nível médio 9 16,07% 

Instrutor de máquinas pesadas 1 1,79% 

Auxiliar de Escritório e Administrativo 1 1,79% 

Produtor Rural de pequeno porte 1 1,79% 

Desenhista cadista 1 1,79% 

Funcionário público 3 5,36% 

Mestre de obras 1 1,79% 

Vendedor de roupas  1 1,79% 

 SUBTOTAL       18 32,15% 

 

 

 

 

 

3- Médio- inferior  
 

Cozinheiro, caseiro 2 3,57% 

Motoristas (táxi, aplicativo e carro de malote) 7 12,50% 

Serigrafista desenvolve atividades de silk screen e sublimação 

e produção de artesanato. 

1 1,79% 

Ajudante de obras, pedreiro, carpinteiro, pintor e porteiro 5 10,71% 

Representante de vendas de insumos 1 1,79% 

Mecânico(a) de máquinas, industrial e manutenção 1 1,79% 

 SUBTOTAL        17 30,35% 

Trabalhador rural  1 1,79% 

Auxiliar de serviços gerais e auxiliar de mineração 4 7,14% 

SUBTOTAL  5 8,71% 

Aposentado  3 5,36% 

S/I*  3 5,36% 

Total geral 56 100,00% 

Fonte: Elaborado pela autora, Elaine Bento, com base nos dados do questionário.  
S/I*- Sem informação 
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Conforme os dados indicam, é expressivo o número de pais que exerciam ocupações 

que exigem baixa ou média qualificação e, no máximo, a posse de diploma de Ensino Médio 

(23,21%), sendo que 30,35% dos pais dos pós-graduandos trabalham em ocupações que estão 

no estrato social médio-inferior e 32,15% no agrupamento médio-médio. Os pais com 

profissões que exigem uma maior qualificação técnica ou diploma de Ensino Superior, assim 

como aqueles que eram empresários da indústria ou do comércio, estão menos representados 

na amostra (17,86%).  

 

Tabela 9 

Estudantes da pós-graduação stricto sensu da UFOP segundo a ocupação das mães 

Agrupamentos Subagrupamentos das ocupações Total % 

 

 

1- Alto 
 

 

Bancária CEF-função caixa 1 1,79% 

Empresária no ramo pet shop 1 1,79% 

Professora de Ensino Superior 1 1,79% 

Contadora 1 1,79% 

 SUBTOTAL  4  7,14% 

 

2-Médio -alto 
 

Professora da Educação Infantil/ Fundamental /Médio e de apoio 12 21,43% 

  SUBTOTAL 12     21,43% 

 

3- Médio- médio 
 

 

 

 

 

Técnica em contabilidade  1 1,79% 

Trabalha no setor administrativo de uma empresa 1 1,79% 

Auxiliar de enfermagem 1 1,79% 

Recepcionista  1 1,79% 

Monitora escolar 1 1,79% 

Comerciante de pequeno porte (produção e venda de salgados) 1 1,79% 

Funcionária pública 1 1,79% 

Vendedora  1 1,79% 

 SUBTOTAL 8 14,29% 

 

4- Médio- inferior 
 

 

Costureira 1 1,79% 

Cabeleireira  1 1,79% 

Cozinheira e salgadeira 2 3,57% 

Motorista de van escolar 1 1,79% 

 SUBTOTAL  5 8,93% 

Auxiliar de serviços gerais e auxiliar de limpeza 4 7,14% 

Faxineira e doméstica 6 10,71% 

SUBTOTAL  10 17,85% 

Dona de casa 14 25% 

Aposentada 2 3,57% 

Pensionista 1 1,79% 

Total geral 56  100,00% 

Fonte: Elaborado pela autora, Elaine Bento, com base nos dados do questionário. 

 

Sobre os dados expostos na Tabela 9, com relação às mães dos pós-graduandos, é 

importante ressaltar que 25% delas são donas de casas (do lar) sem rendimento e 

desempenham, ao longo da maior parte das suas vidas, atividades domésticas; 33,93% tinham 
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diploma de Ensino Médio e 21,43%, diploma de Ensino Superior. Do total de genitoras, 16 

trabalhavam em ocupações que exigiam pouca qualificação, sendo que 10 delas (17, 85%) 

exerciam ocupações do estrato baixo-superior. As 12 mães que são professoras do Ensino 

Médio ou Fundamental (agrupamento médio-alto), e que provavelmente tinham diploma de 

Ensino Superior ou, no mínimo o de magistério médio, compõem 21,43% da amostra. Já no 

agrupamento três, médio- médio, estão sete mães com ocupações que exigem uma certa 

qualificação técnica (14,29%). Apenas quatro mães (7,14%) exerciam ocupações do alto da 

hierarquia das ocupações. 

No tocante à renda das famílias de origem dos estudantes, os dados extraídos das 

respostas ao questionário aplicado indicam que mais da metade das famílias de origem dos 

estudantes (67,07%) tinha renda familiar que variava de 1 a 4 salários-mínimos, como 

podemos observar na Tabela 10. 

 

Tabela 10 

Estudantes da pós-graduação stricto sensu da UFOP segundo renda familiar da 

família de origem 

Renda familiar (salários-mínimos) N Total % 

Até 2 salários-mínimos 14 25% 

De 2 a 4 salários-mínimos 23 41,07% 

De 4 a 6 salários-mínimos 6 10,71% 

De 6 a 8 salários-mínimos 6 10,71% 

De 8 a 10 salários-mínimos 5 8,93% 

Acima de 10 salários-mínimos 2 3,57% 

Total geral             56         100,00% 

  Fonte: Elaborado pela autora, Elaine Bento, com base nos dados do questionário. 

 

Com um salário-mínimo vigente de R$1.045 à época da aplicação do questionário, 

41,07% das famílias tinha renda familiar mensal que variava de 2 a 4 salários-mínimos (R$ 

2.090,00 a 4.180,00), enquanto 25% das famílias tinha renda de até 2 salários mínimos (R$ 

2.090,00). Apenas seis famílias (10,71%) tinham renda na faixa de 4 a 6 salários-mínimos 

(R$ 4.180,00 a 6.270,00) e outras seis tinham rendimentos na faixa de 6 a 8 salários-mínimos 

(R$ 6.270,00 a R$ 8.360,00). Nas faixas salariais mais altas estavam sete famílias (12,5%), 

sendo cinco famílias com renda na faixa de 8 a 10 salários-mínimos (R$ 8.360,00 a R$ 

10.450,00) e apenas duas famílias com renda superior a 10 salários-mínimos. 



103 

Cabe ressaltar um outro dado que contribui para identificar, na pesquisa, os estudantes 

de pós-graduação stricto sensu originários de camadas populares: duas das famílias de 

origem dos estudantes da amostra (3,57%) recebia o Bolsa Família.10 

 

4.4.2 Características sociais, educacionais e profissionais referentes à família 

constituída dos pós-graduandos 

 

Com relação à família constituída dos 14 pós-graduandos casados ou em união 

estável, nota-se que os estudantes mantinham conjugalidade com pessoas cujo grau de 

escolaridade era superior ao da família de origem – 50% dos cônjuges concluíram o Ensino 

Superior, enquanto apenas 5,36% de pais e 21,43% das mães dos estudantes tinham cursado 

esse nível de ensino.  

 

Tabela 11 

Estudantes da pós-graduação stricto sensu da UFOP segundo nível de escolaridade do 

cônjuge 

Grau De Escolaridade Do Cônjuge            N Total % 

Ensino Médio Completo 1 7,14% 

Ensino Superior Incompleto 2 14,29% 

Ensino Superior Completo 7 50,00% 

Especialização 1 7,14% 

Mestrado 1 7,14% 

Doutorado 2 14,29% 

Total geral 14 100,00% 

Fonte: Elaborado pela autora, Elaine Bento, com base nos dados do questionário. 
S/ Escolaridade*-Analfabeto(a) 

 

Quando se compara o grau de escolarização dos estudantes com o de seus cônjuges, 

há um maior equilíbrio estatístico, pois sete cônjuges (50,00%) tinham Ensino Superior 

completo, desses, um possuía o título de mestre (7,14%), e dois de doutor (7,14%). Apenas 

três estudantes se uniram a cônjuges menos escolarizados (um com Ensino Médio completo 

e dois com Ensino Superior incompleto). Isso leva a constatar certa endogamia social e 

cultural dos estudantes, sendo que a maioria deles se uniu a cônjuges provavelmente 

pertencentes ao mesmo estrato social. 

 

                                                 
10 Bolsa Família é um benefício social instituído em 20 de outubro de 2003 pelo Governo Federal. Esse 

programa é caracterizado por ações de transferência de renda sujeitas a condicionalidades que beneficiam 

famílias pobres de baixa-renda. 
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Tabela 12 

Estudantes da pós-graduação stricto sensu da UFOP segundo ocupação do 

cônjuge 

    Subagrupamentos das ocupações  N Total % 

1- Alto 

  

  

  

  

Administrador(a) de empresa 1 7,14% 

Advogado 1 7,14% 

Engenheiro  1 7,14% 

Engenheiro Geólogo 1 7,14% 

Engenheiro Metalurgista  1 7,14% 

Professor do Ensino Superior 1 7,14% 

SUBTOTAL 6 42,84% 

2-Medio Alto Farmacêutico 1 7,14% 

Programador 2 14,29% 

SUBTOTAL 3 21,43% 

5- Baixo superior 
  

Vigilante 1 7,14% 

 SUBTOTAL 1 7,14% 

S/I* 1 7,14% 

Desempregado(a) 1 7,14% 

Estudante 1 7,14% 

Estagiário em Engenharia de Produção 1 7,14% 

Total geral 14 100,00% 

Fonte: Elaborado pela autora, Elaine Bento, com base nos dados do questionário.   

S/I*- Sem informação 

 

4.4.3 Características socioeconômicas dos estudantes no contexto da realização do 

mestrado acadêmico na UFOP  

 

Os dados a seguir se referem às condições socioeconômicas dos estudantes 

vivenciadas durante o período de realização do mestrado. Sobre o tipo de moradia dos 

estudantes durante a realização do mestrado, dos 56 pós-graduandos pesquisados, 16 

residiam em casa ou apartamento com sua família (de origem ou a família constituída) e 12 

moravam sozinhos em apartamentos (21,43%), como se pode ver na Tabela 13.   

 

Tabela 13 

Estudantes da pós-graduação stricto sensu da UFOP segundo o tipo de moradia 

durante o período da pós-graduação stricto sensu 

 Tipo de moradia N Total % 

Em casa ou apartamento, com sua família 19 33,93% 

Em casa ou apartamento, sozinho(a) 12 21,43% 

Em quarto ou cômodo alugado, sozinho(a) 6 10,71% 

Em habitação coletiva: hotel, hospedaria, quartel, pensionato, república etc. 15 26,79% 

Outra situação-não informada 4 7,14% 

Total geral 56 100,00% 

Fonte: Elaborado pela autora, Elaine Bento, com base nos dados do questionário. 
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A Tabela 13 também indica que 15 estudantes (26,79%) residiam em habitações 

coletivas, como hotéis, hospedarias, quartéis, pensionatos ou repúblicas durante o período de 

realização do curso de pós-graduação. Outros seis estudantes (10,71%) declararam morar em 

quarto ou cômodo alugado (pensões). Do total de estudantes, quatro não declararam o tipo 

de moradia utilizada durante o período de realização do mestrado.   

As condições financeiras para a manutenção dos estudantes no período de realização 

do mestrado também foram perguntadas no questionário, e os resultados são apresentados na 

Tabela 14. 

 

Tabela 14 

Estudantes da pós-graduação stricto sensu da UFOP segundo participação na vida 

econômica familiar 

Participação na vida econômica de sua família N Total % 

Você não trabalha e seus gastos são custeados pela família 15 26,79% 

Você trabalha e é independente financeiramente 26 46,43% 

Você trabalha, mas não é independente financeiramente 10 17,86% 

Você trabalha e é responsável pelo sustento da família 5 8,93% 

Total geral 56 100,00% 

Fonte: Elaborado pela autora, Elaine Bento, com base nos dados do questionário. 

 

No que se refere à participação dos pós-graduandos na vida econômica familiar, 26 

estudantes (46,43%) afirmaram que trabalhavam e eram independentes financeiramente, 15 

deles (26,79%) declararam não trabalhar e que seus gastos eram custeados pela família (de 

origem ou família constituída). Do total de estudantes, 10 alegaram que trabalhavam, mas 

não eram independentes financeiramente e contavam com o apoio de familiares (17,86%), 

enquanto os outros cinco estudantes da amostra (8,93%) trabalhavam e eram responsáveis 

pelo sustento da família (quatro famílias de origem e uma família constituída). 

A maior parte dos estudantes da amostra (40) recebia algum tipo de bolsa para a 

realização do mestrado, perfazendo uma taxa de mais de 71,43% da amostra, como podemos 

observar na Tabela 15.  
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Tabela 15 

Estudantes da pós-graduação stricto sensu da UFOP segundo recebimento de bolsa e 

programa de vinculação acadêmica   

Programas de pós-graduação 

stricto sensu da UFOP 

Possuem bolsa % Não possui 

bolsa 

% Total % 

Biotecnologia 3 5,36% 0 0,00% 5,36% 

Ciência da Computação 4 7, 14% 2 3,57% 10,71% 

Ciências Biológicas 10 17,86% 1 1,79% 19,65% 

Comunicação 1 1,79% 3 5,36% 7,15% 

Engenharia Ambiental 6 10,71% 2 3,57% 14,28% 

História 3 5,36% 0 0,00% 5,36% 

Letras: Estudos da Linguagem 1 1,79% 3 5,36% 7,15% 

Saúde e Nutrição 12 21,43% 5 8,93% 30,36% 

Total geral 40 71,43% 16 28,58% 100% 

Fonte: Elaborado pela autora, Elaine Bento, com base nos dados do questionário. 

 

Os 40 estudantes que recebiam bolsas para a realização do mestrado à época da 

enquete estavam distribuídos nos oito programas de pós-graduação que compõem o universo 

da pesquisa, contudo realçam-se dois programas que concentram mais da metade dos alunos 

com bolsa na amostra: Programa de Pós-graduação em Saúde e Nutrição, com 12 bolsistas e 

Programa de Pós-graduação em Ciências Biológicas, com 10 bolsistas. Do total de 56 

estudantes da amostra, apenas 16 (28,58%) não recebiam bolsa para a realização dos estudos 

de pós-graduação stricto sensu. Em relação às bolsas de estudo, a GeoCapes registrou que, 

no Brasil, 33.357 mestrandos recebiam bolsas em 2010. Em 2015, houve um acréscimo no 

número de bolsistas, que passou para 49.353 mestrandos, e, no ano de 2019, esse número 

caiu para 44.232 mestrandos (GEOCAPES, 2019).   

Esse decréscimo do número de bolsas se deve a um recente desinvestimento na 

educação brasileira em todos os seus níveis por parte do atual governo de Jair Messias 

Bolsonaro (2019-2022), que vem prejudicando drasticamente o processo de descentralização 

da produção de pesquisa no Brasil, uma vez que tem ocorrido uma grande concentração de 

investimentos em determinadas áreas de conhecimento e instituições, em detrimento de 

outras áreas e instituições, desencadeando uma profunda desigualdade regional. Com o corte 

de bolsas no Brasil e a regulamentação de um novo modelo de distribuição de bolsas na pós-

graduação, vários programas de pós-graduação stricto sensu perderam um número 

expressivo de bolsas de estudos, que são os principais mecanismos de fomento à ciência 

brasileira. Em decorrência disso, muitos dos discentes e futuros pesquisadores brasileiros 

foram afetados pela falta de bolsas de estudo e tiveram de conciliar estudos e trabalho.  
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4.4.4 Características educacionais e profissionais dos pós-graduandos 

 

Os 56 estudantes que responderam ao questionário foram perguntados sobre o tipo de 

ocupação/profissão que exerciam à época da enquete. Os resultados indicam que a maioria 

dos estudantes não exercia nenhuma atividade profissional remunerada e se dedicava 

exclusivamente aos estudos do mestrado (73,21%).) Provavelmente, esses estudantes, 

conforme mostram os dados da Tabela 15, ou contavam com bolsa (40 deles) ou com a ajuda 

de familiares para a subsistência no período de realização do mestrado. Zago (2006) 

encontrou informações parecidas uma vez que os estudantes por ela pesquisados contavam 

com a ajuda de familiares para se manterem na universidade, muitos por residirem em outras 

cidades e estados, e, até mesmo, por morarem em habitações coletivas, dividirem 

apartamento ou casa com outros colegas e necessitarem do apoio financeiro de seus 

familiares. 

 

Tabela 16 

Ocupação profissional dos estudantes da pós-graduação stricto sensu da UFOP 

Vínculo Ocupação      N Total geral      % 

 

Emprego fixo com carteira assinada 

Professora 1  

 

3 

 

 

5,36% 
Engenheira 1 

Professor do Ensino 

Superior 

1 

 

Trabalho autônomo  

Nutricionista 2  

4 

 

7,14% 
Designer 1 

Educador Social 1 

 

Serviço público efetivo 

 

Técnico em TI 1  

 

3 

 

 

5,36% 
Técnico Administrativo em 

Educação 

1 

Enfermeira 1 

 

Serviço público contrato temporário  

Analista Ambiental 1  

 

4 

 

 

7,14% 
Professor do Ensino 

Fundamental 

1 

Nutricionista 2 

Trabalho informal sem vínculo 

empregatício 

Consultoria de qualidade 1  

1 

1,79% 

 

Sem atividade remunerada 

 

Estudante 

 

41 

 

41 

 

73,21% 

Total geral      56 56 100,00% 

Fonte: Elaborado pela autora, Elaine Bento, com base nos dados do questionário. 

 

Entre os estudantes que exerciam atividades remuneradas, quatro (7,14%) exerciam 

trabalhos autônomos como nutricionista, designer e educador(a) social e outros quatro 
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(7,14%) tinham contratos temporários de analista ambiental, professor(a) do Ensino 

Fundamental e nutricionista. Uma parcela de três estudantes (5,36%) eram funcionários 

públicos efetivos, com cargos de Técnico em Tecnologia da Informação, Técnico 

Administrativo em Educação e Técnico em Enfermagem. Três estudantes (5,36%) tinham 

emprego fixo com carteira assinada como professores do Ensino Superior, Fundamental ou 

Médio e engenheiro. Há que se observar também o exercício de trabalhos informais por um 

dos estudantes da amostra.  

Em relação à ocupação exercida pelos cônjuges dos estudantes exposta na Tabela 12, 

verifica-se que, dos 14 estudantes casados ou com união estável, seis (42,84%) mantinham 

conjugalidade com pessoas que exerciam ocupações do agrupamento alto, que exigem maior 

grau de escolaridade e maiores recursos culturais, outros três cônjuges exercessem profissões 

do agrupamento médio-alto, que também demandam relativo grau de escolaridade. Apenas 

um estudante convivia com cônjuge que exercia ocupação mais manual, classificada no 

agrupamento baixo-superior (vigilante). Em suma, observa-se certa semelhança 

socioprofissional, pois identifica-se certa similaridade entre as variáveis. Em suma, observa-

se certa semelhança socioprofissional, pois identifica-se certa similaridade entre as variáveis 

referentes à ocupação e a titulação dos estudantes e de seus cônjuges. 

Os mestrandos também foram perguntados sobre o tipo de rede ensino que 

frequentaram em seu percurso escolar, do Ensino Fundamental ao Ensino Superior. Os dados 

estão apresentados nas Tabelas 17, 18 e 19.  

 

  Tabela 17 

Estudantes da pós-graduação stricto sensu da UFOP segundo rede frequentada 

no Ensino Fundamental 

Onde fez seus estudos de Ensino Fundamental N Total % 

Só em escola pública 33 58,9% 

Maior parte em escola pública 7 12,5% 

Maior parte em escola particular 14 25% 

Metade em cada tipo de escola 2 3,6% 

Total geral 56 100,00% 

Fonte: Elaborado pela autora, Elaine Bento, com base nos dados do questionário. 
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Tabela 18 

Estudantes da pós-graduação stricto sensu da UFOP segundo rede frequentada no 

Ensino Médio 

Onde fez seus estudos de Ensino Médio N Total % 

Só em escola pública 36 64,3% 

Maior parte em escola pública 2 3,6% 

Maior parte em escola particular 16 28,6% 

Metade em cada tipo de escola 2 3,6% 

Total geral 56 100,00% 

Fonte: Elaborado pela autora, Elaine Bento, com base nos dados do questionário. 

 

Tabela 19 

Estudantes da pós-graduação stricto sensu da UFOP segundo instituição de Ensino 

Superior frequentada na graduação 

Onde você frequentou a graduação   N Total % 

Toda em instituição de educação superior pública 47 83,93% 

Toda em instituição particular 8 14,29% 

Toda em instituição de educação superior particular com bolsa 1 1,79% 

Total geral 56 100,00% 

Fonte: Elaborado pela autora, Elaine Bento, com base nos dados do questionário. 

 

Ao observar as Tabelas 17 e 18, constata-se que mais da metade dos pós-graduandos 

(33) realizaram seus estudos de Ensino Fundamental em escolas públicas (58,9%) e esse 

número aumenta no Ensino Médio (36 estudantes). O número de estudantes que estudou 

exclusivamente em escolas particulares no Ensino Fundamental também sobe um pouco no 

Ensino Médio, sendo que 14 estudantes fizeram o Fundamental somente em escolas 

particulares e 16 fizeram o Ensino Médio somente na rede privada de ensino. Esse resultado 

exige uma breve discussão, tendo em vista que, no Brasil, há grandes disparidades entre os 

resultados das escolas públicas e privadas (MENEZES-FILHO, 2007; MORAES; 

BELLUZZO, 2014), sendo mais positivos os resultados das segundas. Uma reflexão pode 

ser feita a partir de dois argumentos. Primeiramente, no interior do sistema público de 

Educação Básica há também diferenças entre as redes de ensino, assim como entre as 

unidades escolares. Tais diferenças dizem respeito aos aspectos intraescolares (gestão da 

escola, clima escolar, corpo docente, infraestrutura etc.) e extraescolares (nível 

socioeconômico e cultural das famílias atendidas pela escola, vulnerabilidade dos territórios 

de localização da escola etc.). Em decorrência desses fatores, faz diferença a rede e a escola 

pública onde se estuda. Assim, o fato de os estudantes da pós-graduação pesquisados serem 

provenientes, em sua maioria, da rede pública de ensino, essa questão deve ser pensada 

prudentemente tendo em vista a heterogeneidade das redes e das escolas públicas em nosso 

país.  
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Por outro lado, problematiza-se a premissa, bastante conhecida na Sociologia da 

Educação, de que há dois modelos de percursos escolares dos jovens brasileiros: um circuito 

virtuoso e um vicioso (SOUZA, P., 1991). No primeiro, os estudantes realizam a Educação 

Básica em instituições privadas de ensino, consideradas de boa qualidade escolar e ingressam 

em universidades públicas, estimadas, por sua vez, como de alta qualidade e prestígio 

educacional. Ao contrário, no circuito vicioso, os estudantes frequentam a escola pública, 

geralmente considerada de baixa qualidade, na Educação Básica e ingressam em cursos 

superiores em instituições privadas, também de baixo prestígio. O que nos parece é que tal 

premissa precisa ser problematizada: esses estudantes romperam com essa tradicional 

associação? Ou seja, frequentaram escolas da rede pública em todo o percurso escolar. As 

escolas básicas públicas brasileiras têm adquirido maior qualidade educacional? Estudaram 

eles em escolas públicas diferenciadas no “quase mercado educacional”?11 São questões que 

nossa pesquisa não consegue responder, mas que precisam ser trazidas à tona.  

 Por fim, no que diz respeito às instituições de formação superior, nota-se, na Tabela 

19, que a maioria dos pós-graduandos (47) realizou seu curso de graduação em instituições 

de Educação Superior públicas (83,93%). Nove estudantes cursaram a graduação em 

instituições particulares de Ensino Superior (16%), sendo que um desses estudantes recebeu 

bolsa durante a realização de seus estudos.  

Em síntese, diante dos dados apresentados, podemos traçar um perfil dos estudantes 

de mestrado da UFOP que participaram de nossa pesquisa. São sujeitos predominantemente 

do sexo feminino (40 mulheres e 16 homens), bastante jovens, sendo que a maioria (quase 

80%) tinha no máximo 32 anos, com grande concentração na faixa etária de 23 a 27 anos. 

Quanto à autodeclaração racial, havia uma relativa paridade entre brancos e negros (53,57% 

se autodeclararam brancos e 44,64 %, pretos ou pardos).  

Em relação ao perfil desses estudantes, eles são majoritariamente solteiros e sem 

filhos e originários de famílias pertencentes às camadas populares, com renda familiar de até 

dois salários-mínimos, ou aos estratos inferiores das camadas médias, com renda familiar de 

no máximo quatro salários-mínimos. A maioria dos estudantes tinha pais com nível de 

escolaridade máxima do Ensino Fundamental, sendo que as mães eram mais escolarizadas 

do que os pais, sendo que 12 mães concluíram o Ensino Superior. A maior parte dos 

estudantes estudou em escolas públicas na Educação Básica e fez a graduação em instituições 

                                                 
11 Pesquisas têm mostrado a presença de um “quase mercado educacional” no contexto das escolas públicas 

brasileiras, em que as unidades escolares competem pelos melhores alunos e melhores desempenhos 

educacionais (BAUER, 2008; COSTA; KOSLINSKI, 2011).  
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públicas de Ensino Superior. Por fim, a maior parte dos estudantes (40) recebia bolsa de 

estudos e não exercia atividade remunerada durante o período de realização do curso de pós-

graduação stricto sensu. 

 

4.4.5 Terceira etapa da pesquisa 

 

A partir da tabulação e do tratamento dos dados coletados por meio do questionário, 

foram selecionados de cinco sujeitos para compor uma subamostra da pesquisa. Como 

explicitado anteriormente, os critérios para a escolha dos sujeitos foram, em ordem de 

prioridade: a) ser aluno de mestrado acadêmico; b) ser originário de famílias de camadas 

populares; e c) disponibilidade para participar da pesquisa.  

 Para a verificação das condições de pertencimento às camadas populares, foram 

observados os seguintes dados: renda familiar/ e renda individual, grau de escolaridade e 

ocupação dos pais e das mães, tipo de moradia individual, tipo de moradia da família de 

origem ou da família de procriação, rede de ensino frequentada na Educação Básica, 

condições socioeconômicas para manutenção do estudante no curso de mestrado acadêmico.  

Com essa subamostra, foi desenvolvida a terceira etapa da pesquisa, com a finalidade 

de investigar as trajetórias de escolarização dos estudantes matriculados nos programas de 

pós-graduação stricto sensu da UFOP. O roteiro para as entrevistas (Apêndice I) foi 

organizado mediante os seguintes eixos temáticos: I) Dinâmica familiar; II) Educação Básica 

e acompanhamento escolar; III) Ingresso no Ensino Superior; e IV) Ingresso na pós-

graduação.   

Para a realização das entrevistas, os estudantes foram esclarecidos sobre o objeto de 

estudo, e no momento da realização da entrevista, a pesquisadora fez a leitura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Além disso, o TCLE foi enviado por e-mail para 

os cinco participantes e devolvido com a resposta positiva do entrevistado quanto ao 

consentimento para participar da pesquisa e a ciência de todos os trâmites expressos, 

conforme estabelece o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP/UFOP).   

Devido ao contexto da pandemia e seguindo as orientações da Organização Mundial 

da Saúde (OMS), as entrevistas foram realizadas remotamente via plataforma Google Meet, 

com a utilização de um roteiro norteador (Apêndice I) que abordava o percurso escolar 

longevo, ou seja, a trajetória de escolarização e o ingresso na pós-graduação stricto sensu em 

uma universidade pública, objetivando a produção dados que contribuíssem para investigar 
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e identificar mais especificamente a articulação de estratégias e mobilizações de 

escolarização empreendidas pelo estudante e pela família.  

As entrevistas foram gravadas com consentimento dos sujeitos, pois, conforme aponta 

Zago (2003, p. 299), “a gravação possibilita maior liberdade ao pesquisador, favorecendo a 

relação de interlocução, bem como a análise do material coletado”. 

 Por fim, transcrevemos de modo literal os áudios das entrevistas. Após a realização 

de cada uma delas, registramos em um caderno de campo fatos que, porventura, possam ser 

eficazes para a interpretação de seu conteúdo. Desse modo, atentamo-nos ao registro mais 

fiel possível das falas para, como o registro de alternâncias no tom de voz, risos, ruídos, 

expressões, em conformidade com as prescrições Lahire (1997, p. 321) acerca da 

“importância dada à transcrição precisa e detalhada das entrevistas”.  

 

Se não transcrevêssemos, por exemplo, as risadas, os silêncios e as diversas 

entonações que contribuem tanto quanto a estrutura verbal para dar sentido àquilo 

que é dito, perderíamos múltiplos índices da relação – variável dependendo dos 

momentos da entrevista – que o entrevistado mantém com o pesquisador e com as 

questões que lhe foram colocadas. Da mesma forma que conservamos, na medida 

do possível, a pronúncia, a sintaxe e o léxico da linguagem oral, para restituir tanto 

quanto possível o estilo da fala de cada um de nossos interlocutores (LAHIRE, 

1997, p. 321). 

 

Diante dessas especificidades no uso da entrevista, há uma impossibilidade de se 

prever os relatos que são cedidos ao entrevistador, como se fosse algo estigmatizado e 

acabado. Logo, as palavras pronunciadas no “discurso da entrevista” não esperam o 

recolhimento do sociólogo, elas “[só] puderam ser enunciadas, formuladas, porque os 

entrevistados possuem disposições culturais, esquemas de percepção e de interpretação do 

mundo social, fruto de suas múltiplas experiências sociais” (LAHIRE,1997, p. 74). 

Sendo assim, “o trabalho sociológico consiste, portanto, em tentar reconstruir as 

formas de relações sociais que estão na origem da produção de informações liberadas no 

âmbito de uma forma de relação social especial: a entrevista” (LAHIRE, 1997, p. 75). Bosi 

(2003) argumenta que, logo completada a transcrição, “o depoimento deve ser devolvido ao 

seu autor. Se o intelectual, quando escreve, apaga, modifica volta atrás, o memorialista tem 

o mesmo direito de ouvir e mudar o que narrou” (p. 66). Pelo exposto seguimos tal 

procedimento: após completada a transcrição, entregamos para os sujeitos entrevistados uma 

cópia para a validação do conteúdo, tendo em vista não apenas o reconhecimento de sua 

narrativa na forma escrita, mas também apontamentos e alterações em seus relatos, caso 

desejassem. 
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Os procedimentos para a análise tiveram como base o estudo dos fenômenos internos 

da longevidade escolar, articulados aos campos teórico e empírico, ou seja, por meio da 

articulação entre a análise dos dados obtidos e os objetivos da pesquisa. Para tanto, foram 

elencados eixos temáticos com a definição de categorias para a análise interpretativa dos 

dados. Segundo, Duarte (2004), 

 

[a]nalisar entrevistas também é tarefa complicada e exige muito cuidado com a 

interpretação, a construção de categorias e, principalmente, com uma tendência 

bastante comum entre pesquisadores de debruçar-se sobre o material empírico 

procurando “extrair” dali elementos que confirmem suas hipóteses de trabalho e/ou 

os pressupostos de suas teorias de referência. Precisamos estar muito atentos à 

interferência de nossa subjetividade, ter consciência dela e assumi-la como parte 

do processo de investigação (p.216). 

 

Nessa perspectiva, os dados coletados nas entrevistas foram examinados por meio do 

método da análise interpretativa, segundo o qual, a partir dos conteúdos evidenciados dos 

fragmentos dos discursos dos entrevistados e das informações contidas no roteiro de 

entrevista semiestruturada em profundidade, organizou-se de forma minuciosa os dados da 

pesquisa e elencou-se eixos e categorias mais específicas que emergiram na análise, para a 

compreensão da “complexa singularidade” dos percursos de longevidade escolar dos sujeitos 

(PORTES, 2001, p. 8). As informações coletadas foram analisadas mediante uma 

“microscopia sociológica dos fenômenos sociais”, como pontua Lahire (1997, p. 31), na qual 

os sujeitos pesquisados encontram-se inseridos. Posteriormente, interpretamos os resultados 

no que diz respeito à questão da pesquisa, buscando torná-los significativos e válidos. 

Assim, obtivemos os dados necessários para uma análise aprofundada, que permitiu 

com que interpretássemos, com rigor metodológico, as nuanças que envolvem a trajetória de 

sujeitos provenientes de famílias das camadas populares que construíram percursos de 

longevidade escolar e ascenderam à pós-graduação stricto sensu. No capítulo seguinte, 

apresentamos e discutimos os dados empíricos coletados, buscando expor estratégias e 

práticas dos estudantes e de suas famílias, que favorecem a constituição de percursos pouco 

prováveis na pós-graduação stricto sensu da UFOP. 
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5 TRAJETÓRIAS SOCIOESCOLARES E ACADÊMICAS DE ESTUDANTES DE 

CAMADAS POPULARES 

 

A história de cada sujeito é singular e se constitui de 

trajetórias peculiares, mas algumas das trajetórias chegam a 

surpreender pela forma como sujeitos sociais desprovidos de 

capital cultural, econômico e social, ‘votados a um fracasso 

escolar praticamente certo’, conseguem driblar efeito de 

destino de seus vereditos e alcançar sucesso e longevidade 

escolar (BOURDIEU; CHAMPAGNE, 1998d, p. 221). 

 

Neste capítulo, abordaremos as trajetórias socioescolares e acadêmicas de cinco 

estudantes de cursos de programas de pós-graduação stricto sensu da Universidade Federal 

de Ouro Preto (UFOP). Esses estudantes, identificados como pertencentes a camadas 

populares, conforme os dados obtidos pela aplicação de um questionário socioeconômico, 

apresentado no capítulo anterior, foram selecionados como sujeitos desta pesquisa após o 

contato por e-mail e pelo WhatsApp. 

Devido à pandemia da Covid-19 que assola o Brasil e o mundo no ano de 2020, os 

dados foram coletados via plataforma Google Meet, mediante a realização de entrevistas 

semiestruturadas em profundidade com os cinco estudantes que propiciaram o 

aprofundamento em questões abordadas no questionário. As entrevistas tiveram duração de 

no mínimo 1 hora e no máximo 2 horas. O roteiro das entrevistas (Apêndice I) foi elaborado 

a partir de uma estrutura genealógica, ou seja, iniciamos com questões sobre os avós 

maternos e paternos, tios, primos, pais e irmãos para em seguida avançar nas diversas etapas 

da vida escolar dos sujeitos. Para tanto, apoiamo-nos nos pressupostos teóricos de Portes 

(1993), que indica que as entrevistas sobre as trajetórias escolares singulares se apresentem 

em dois momentos distintos: o primeiro representado pelo período da Educação Básica, e o 

segundo, marcado pela tentativa de ingresso no Ensino Superior. Assim, analisamos o 

percurso escolar dos sujeitos deste a Educação Básica até a chegada ao Ensino Superior, à 

pós-graduação stricto sensu. 

Sobre o cuidado com a apresentação dos resultados da pesquisa, conforme 

mencionado anteriormente, para buscar preservar a identidade dos colaboradores deste 

estudo, utilizamos pseudônimos para identificá-los, já que eles não concordaram com a 

utilização de seus nomes reais. A escolha se deu a partir do seguinte critério: cada um dos 

sujeitos substituiu seu nome por outro que, por razões pessoais, gostasse muito, sendo eles: 

Luiza (31 anos), Marcelo (35 anos), Geraldo (26 anos), Maura (30 anos) e Mel (26 anos). 
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Esses estudantes viveram sempre no interior de Minas Gerais, são solteiros e sem filhos, com 

exceção de Marcelo, que atualmente é separado, mas não tem filhos. 

Os cinco sujeitos investigados, em geral, alcançaram uma escolaridade mais avançada 

e longeva do que a de seus genitores, os quais, desde muito cedo, os incentivaram a buscar 

uma boa relação com a cultura escolar. Esses estudantes, com as estratégias de curto prazo 

de suas famílias, favoráveis a seus percursos escolares, romperam com a lógica da 

“causalidade do provável” (BOURDIEU, 1998b), ascendendo ao mestrado acadêmico. É 

importante frisar que, na época da entrevista, Maura e Mel já cursavam o doutorado 

acadêmico.  

A improbabilidade das trajetórias escolares dos estudantes pesquisados se relaciona 

ao fato de que as oportunidades de longevidade escolar, especialmente no mestrado 

acadêmico, não são distribuídas de forma homogênea. Corroborando Perrenoud (1970, p. 

34), os diferentes grupos sociais são desigualmente predispostos a “compreender, valorizar e 

praticar o jogo escolar”, sendo, assim, desigualmente desprovidos de recursos para alcançar 

a longevidade na escola e mediante a escola. Contudo, os cinco estudantes investigados, ao 

se interessarem pelo “jogo escolar”, enxergaram-se em condições de tirar proveito das 

disposições disponíveis, possibilitando com que construíssem suas trajetórias marcadas pela 

longevidade escolar, mesmo que essas trajetórias sejam improváveis socialmente.  

Para conhecer, inicialmente, os cinco estudantes e facilitar a identificação de cada um 

deles ao longo do texto, o Quadro 5 contém uma breve caracterização dos entrevistados. 
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Quadro 5: Caracterização dos entrevistados 

 

Entrevistado 

 

 

Programa de pós-

graduação stricto 

sensu/mestrado 

acadêmico 

 

Área do 

conhecimento 

 

Idade 

 

Sexo 

 

Autodeclaração 

étnico racial 

 

Naturalidade 

 

Luiza 

 

 

PG-CBIOL/UFOP  

Mestrado em Ciências 

Biológicas 

 

Ciências 

Biológicas 

 

31 anos 

 

Feminino 

 

Preta 
Ouro Branco/MG 

 

Marcelo 
 

 

PPGCC/UFOP  

Mestrado em 

Ciências da 

Computação 

 

Ciências Exatas 

e da Terra 

 

35 anos 

 

Masculino 

 

Pardo 
Itamarandiba/MG 

 

Geraldo 

 

PROAMB/UFOP  

Mestrado em 

Engenharia 

Ambiental  

 

Engenharias 

 

26 anos 

 

Masculino 

 

 

Pardo 

 

Itabira/MG 

 

Maura 

 

 

PPGSN/UFOP 

Mestrado em 

Saúde e Nutrição 

 

Ciências da 

Saúde 

 

30 anos 

 

Feminino 

 

Branca 
Dores de 

Campos/MG 

 

Mel 

 

 

PPGSN/UFOP 

Mestrado em 

Saúde e Nutrição  

 

Ciências da 

Saúde 

 

26 anos 

 

Feminino 

 

Branca 
 

Ouro Preto/MG 

 

Fonte:  Elaborado pela autora, Elaine Bento (2020). 

 

Na reconstrução e análise das trajetórias, utilizamos como modelo de inteligibilidade 

dos dados, a análise interpretativa (DUARTE, 2004), da qual emergiram quatro eixos 

temáticos. Cabe frisar que, mediante as leituras e releituras dos dados coletados, mesmo com 

as similaridades entre alguns pontos de uma trajetória e outra, como pontos de encontro entre 

elas, não nos sentimos autorizadas a tratá-las de forma homogênea, pois, apesar das 

diferenças e semelhanças, as trajetórias se expressam num conjunto de especificidades que 

as tornam únicas (PORTES, 2001). Logo, neste capítulo, as trajetórias são analisadas em suas 

singularidades e em suas aproximações, uma vez que “elas possuem pontos de interseção que 

dão a elas características de intercomunicabilidade” (PORTES, 2001, p. 82). Portanto, serão 

apresentados, os perfis sociais e escolares dos cinco estudantes entrevistados, sobre o início 

da escolarização até a ascensão à pós-graduação stricto sensu. 

Assim, os cinco perfis foram organizados a partir de quatro eixos, a saber: Eixo 1- A 

família, condições de existência e dinâmicas familiares; Eixo 2 - Percurso e experiências de 

na Educação Básica; Eixo 3 - A preparação e o ingresso no Ensino Superior; e Eixo 4 - O 

ingresso e as vivências na pós-graduação stricto sensu-mestrado acadêmico. Isso posto, 
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seguem as análises contextuais das trajetórias socioescolares e acadêmicas de Luiza, 

Marcelo, Maura, Geraldo, Maura e Mel, que serão apresentadas e desveladas uma a uma, 

com a finalidade de colaborar para a interpretação e explicação das condições 

socioeconômicas e culturais que possibilitaram a ascensão desses sujeitos ao mestrado 

acadêmico. 

 

5.1 Luiza: “a única oportunidade que eu teria era de estudar”     

           

 Desde o primeiro contato, Luiza se mostrou interessada em participar da pesquisa, 

respondeu a todas as perguntas com precisão e não evitou tema algum. A estudante é oriunda 

da cidade de Ouro Branco, interior de Minas Gerais, no momento da entrevista tinha 31 anos 

de idade, era solteira e se autodeclarou como negra. Engenheira de Bioprocessos e bacharela 

pela UFSJ, ela cursava o mestrado em Ciências Biológicas no Programa de Pós-graduação 

em Ciências Biológicas da UFOP (PG-CBIOL/UFOP), residindo em uma república na cidade 

de Ouro Preto-MG.  

 

5.1.1 A família de Luiza: condições de existência e dinâmicas familiares  

 

Os dados sobre a origem social da família de Luiza revelam uma realidade das 

camadas populares: seus avós e pais tinham pouca escolaridade, ocorrida na zona rural. Dos 

avós, apenas o avô paterno frequentou a escola, contudo, não chegou a cursar o Ensino 

Fundamental I; os demais não tem nenhuma instrução escolar e tanto seus avós paternos 

quanto maternos eram trabalhadores rurais.  

Sua família restrita é composta por quatro membros: a mãe e três filhas, todas do sexo 

feminino, sendo que Luiza é a caçula. A mãe de Luiza não completou o Ensino Fundamental 

e trabalha como faxineira, doméstica e lavadeira de roupas. O pai também não completou 

esta etapa de ensino e trabalhou como servente de obras ao longo da vida, todavia faleceu 

quando ela tinha apenas um ano de idade, e suas irmãs, dois e três anos de idade. A família 

dispõe de uma renda familiar de menos de dois salários-mínimos composta pelos 

rendimentos do trabalho da mãe e de uma pensão do pai falecido.  

Embora, os avós e pais sejam pouco escolarizados, Luiza e as irmãs alcançaram 

longevidade escolar, sendo as duas irmãs também graduadas no Ensino Superior. Constata-

se que Luiza e as irmãs tiveram uma mobilidade escolar ascensional significativa se 

comparada aos seus, pais e avós, “desprovidos de capital cultural que pudesse ser legado à 
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geração” (PORTES, 1993, p.44). O mesmo acontece em relação à família estendida, sendo 

que os tios e primos também não alcançaram uma escolarização longeva. Contudo, tais dados 

parecem indicar que algo ocorreu nessa família no sentido de favorecer a constituição de 

disposições favoráveis à longevidade escolar, como pontua Viana (1998), pois Luiza e as 

irmãs ascenderam ao Ensino Superior 

Com relação à dinâmica familiar, Luiza e suas irmãs sempre ficaram sob os cuidados 

da mãe, sendo ela a autoridade e a “chefe da casa”, que mantinha o sustento do lar e os 

cuidados com os filhos: “desde então [a morte do pai], ela [mãe] viveu sozinha com nós três, 

só que era muito trabalho porque ela tinha que sustentar as três, vamos dizer, época de 90 

não era nada fácil e era ela, com trabalho e com a gente, bem difícil de passar uma educação”.  

Luiza traz à tona em seu relato sobre a sua infância e adolescência a vivência de uma 

forte privação material devido às suas condições econômicas e de moradia. No entanto, 

embora vivendo em condições materiais precárias, a entrevistada afirma que elas sempre 

tiveram casa própria e moravam no quintal dos avós. A posse de casa própria, no caso das 

famílias pobres, segundo Portes (1993, p. 78), parece fornecer uma certa estabilidade, uma 

espécie de “base necessária a partir da qual se pudesse edificar outros sonhos”. Apesar da 

precariedade material, ela e suas irmãs brincavam e estudavam, sendo que havia um tempo 

destinado para cada atividade. Luiza relata que, embora houvesse essa divisão entre tempo 

de brincar e tempo de estudar, a mãe sempre foi muito flexível em relação ao fato delas 

brincarem na rua, terem amigos e sair de casa.  

Luiza indica a importância que sua mãe dava à escolarização das filhas, por exemplo, 

ao comentar sobre a aquisição de materiais escolares, ela disse: “minha mãe poderia deixar 

faltar alguma coisa de comer, mas jamais de escola”. Além disso, como indica o relato a 

seguir, ela internalizava a imagem da mãe como honesta, trabalhadora, o que reforçava a 

incorporação de valores que, provavelmente, contribuíram para a construção de uma ordem 

moral doméstica na família. 

 

Então, a gente sempre seguiu o exemplo da minha mãe, pessoa simples, de caráter, 

muito correta com as coisas e assim a gente foi passando, vivendo. E assim, a vida 

inteira eu nunca quis ser igual ela, nunca quis lavar roupa pra fora, eu nunca quis 

ser empregada doméstica, então, eu já sabia que o sistema faz isso com você a partir 

de um momento, porque você é mulher, você é negra, você é pobre, então, eu sabia 

que eu já tinha um caminho predestinado para ser doméstica e eu não queria aquilo. 

Então, sabia que a única oportunidade que eu teria era de estudar, e também minhas 

irmãs que também não queriam aquele caminho, porque minha mãe trabalhou 

muito, aí a gente estudou. 
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O relato também indica que Luiza, consciente dos condicionantes econômicos, sociais 

e culturais vividos pela mãe, desde nova, desejava romper com um futuro social predestinado 

e com a continuidade de suas condições de vida. Para isso, os estudos passam a ser centrais 

nos seus objetivos de vida. Nesse sentido, pensando no contexto explicitado por Luiza, 

podemos fazer referência a Collins (2016) sobre a situação das empregadas domésticas, que, 

na condição de um outro, racializado e inferiorizado, convivem e, portanto, compreendem os 

códigos e as dinâmicas familiares quotidianas das classes médias e das elites brancas sem 

que sejam parte delas e, apesar de tal envolvimento, permanecem como outsiders.  

Por outro lado, tais condições propiciam que as empregadas domésticas presenciem 

um conjunto de práticas escolares nas classes médias e altas, que são reinterpretas (não 

copiadas) no contexto das condições de vida das camadas populares, mas que surtem efeitos 

positivos junto aos filhos no que se refere aos processos de escolarização. Esse contato com 

a cultura legítima e valorizada pela escola pode, então, constituir um trunfo importante para 

as domésticas e suas famílias. Tal percurso protagonizado por Luiza evidencia um contexto 

familiar descapitalizado em termos econômicos e escolares, mas que é revertido por Luiza e 

suas irmãs, ao romperem com um destino previsto e constituírem outros destinos possíveis. 

 

5. 1.2 Percurso e experiências escolares de Luiza na Educação Básica  

 

Luiza conta a sua trajetória escolar com muita intensidade, demonstrando que houve 

uma forte mobilização escolar e subjetiva na constituição de seu percurso, o que vem à tona 

em sua narrativa. A entrevistada estudou em escolas públicas desde a Educação Infantil até 

a conclusão da Educação Básica, sem nenhuma reprovação. Todos os estabelecimentos de 

ensino frequentados foram escolhidos por sua mãe pela proximidade da sua residência, 

permitindo que fosse sozinha para a escola. 

A trajetória escolar de Luiza comporta oscilações devidas às suas condições 

econômicas e sociais. No que se refere à dinâmica escolar, a estudante relata que tinha uma 

relação conflituosa com seus professores, visto que estes não a motivavam e acreditavam que 

ela, por ser negra, não poderia ter uma profissão e dar continuidade aos estudos. Percebe-se, 

no discurso da entrevistada, a precariedade financeira da sua família, quando ela nos diz: 

“[p]orque faltava muita coisa! Os materiais escolares eu sempre tive, mas era muito caro pra 

uma mulher sozinha, então, foi uma época difícil. Os uniformes eram vendidos [...] então era 

complicado”. Luiza ainda revela que, no Ensino Fundamental I, “foi a pior fase, difícil, da 
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escola. Tive que ter vários professores, que lidar com adolescência, com a falta de dinheiro 

em casa, eu tinha que trabalhar, já estava pensando em trabalhar e não podia”.   

A partir do 2º ano do Ensino Médio, Luiza começou a conciliar trabalho e estudos, 

transferindo-se para o período noturno, tendo trabalhado como babá e vendedora. Neste 

período, Luiza afirma ter ficado muito desmotivada, devido às greves escolares, a falta de 

professores, dificuldades escolares, além disso, Luiza chegava na escola muito cansada 

porque trabalhava o dia inteiro.  

No Ensino Médio, relata que a sua professora de Física lhe dizia para cursar 

Engenharia e que, por muito tempo isso ficou “martelando na sua cabeça”. Luiza, mesmo 

sendo pertencente a uma família com um capital escolar limitado, sempre se destacou na 

Educação Básica, obtendo bons resultados nas disciplinas e tendo um fluxo regular, sem 

reprovações. Percebe-se que a instituição escolar também se coloca como instituição 

importante na longevidade escolar nas camadas populares. A influência dos professores  

aparece em vários estudos, como em Portes (1993; 2001), Viana (1998), Silva (1999), Piotto 

(2007) e Almeida (2006). Pelo exposto, corroborando Lacerda (2006, p. 80), nota-se que “o 

investimento na escola não é um fenômeno individual ou que se realiza num vácuo social, 

mas é induzido e estimulado, especialmente, pelas famílias e pelas escolas”.  

 

5.1. 3 A preparação e o ingresso no Ensino Superior 

  

Após a conclusão do Ensino Médio, Luiza continuou trabalhando como vendedora e 

realizou duas tentativas, sem êxito, antes de ingressar efetivamente no Ensino Superior.  Ela 

foi aprovada no curso de Ciências Biológicas pelo ProUni em uma IES particular de Belo 

Horizonte- MG. Porém, pela falta de recursos econômicos, somando-se à distância entre a 

capital e sua cidade de moradia com a família, a estudante optou por desistir. Diante dessa 

desilusão, ainda fez mais uma tentativa, prestando vestibular para o curso de Engenharia de 

Minas da UFOP, todavia, não obteve êxito. 

No ano de 2010, foi inaugurado o campus Alto Paraopeba, da Universidade Federal 

de São João del-Rei (UFSJ), no município de Ouro Branco-MG. Eis que Luzia viu uma 

chance de ingressar finalmente no Ensino Superior, uma vez que agora havia a opção de 

estudar na sua cidade de residência. A partir daí, ela se viu diante da necessidade de se 

preparar para o Enem e de escolher um curso de graduação, sendo que sua preferência estava 

na área das Engenharias, muito disputada e seletiva. O processo de escolha do curso superior 

é algo complexo e muitas variáveis influenciam essa tomada de decisão, no caso da 
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entrevistada, tais variáveis relacionavam-se à localização geográfica e à influência de outras 

instâncias socializadoras, como a escola e os professores (NOGUEIRA; PEREIRA, 2010).  

Na escolha do curso superior, conforme pontua Cláudio Nogueira (2005), os 

estudantes consideram suas chances de ingresso e de ascensão social, bem como avaliam as 

chances de sucesso futuro a partir da experiência escolar anterior. Acrescenta-se que essa 

escolha é pautada por determinantes sociais (universidade gratuita e localização), sendo que 

“entre a decisão de prestar o vestibular e o momento de inscrição há um longo caminho a ser 

percorrido, acompanhado de um grande investimento pessoal” (ZAGO, 2006, p. 230). Tais 

escolhas “dependem largamente do ponto em que o sujeito nasce e cresce nessa teia humana, 

das funções e da situação de seus pais e, em consonância, da escolarização que recebe” 

(ELIAS, 1994, p. 21). Por outro lado, trajetórias tidas como singulares e atípicas permitem 

compreender como alguns sujeitos rompem com tais tendências e alcançam níveis superiores 

de escolarização em cursos extremamente seletivos, como no caso de Luiza. 

A preparação para o Enem se iniciou em um cursinho gratuito de pré-vestibular, 

oferecido pelo município de Ouro Branco-MG. Os relatos da estudante evidenciam a 

influência das suas irmãs mais velhas no seu processo de escolarização, sobretudo no que se 

refere ao ingresso no Ensino Superior. Exemplo disso foi a efetivação da inscrição para que 

Luiza realizasse a prova do Enem: apesar de vir de uma família com escasso capital cultural 

e escolar, e sendo a caçula da família, ela se espelhou no exemplo das irmãs, que já haviam 

ingressado no Ensino Superior. Observa-se uma relação de solidariedade fraternal, isto é, a 

presença de uma “solidariedade familiar” (LAHIRE, 1997, p. 195), da “cumplicidade, [da] 

solidariedade e [do] apoio moral e afetivo [...], garantia de sustentação em suas decisões 

quanto à carreira escolar” (LACERDA, 2010, p. 92) 

Os resultados obtidos na prova do Enem foram satisfatórios, contudo, Luiza nos disse: 

“era impossível pra pessoa que sai da escola pública e dá de cara com o vestibular e o Enem, 

você pensa assim [...] que não estudou nada, não sabe nada, então é uma base fraca”. 

Posteriormente, de posse da nota do Enem, lançou o resultado no SiSU por cota racial, sendo 

aprovada aos 21 anos, no ano de 2010, no curso de Engenharia de Bioprocessos da UFSJ. A 

sua aprovação: “[f]oi uma quebra de paradigma, uma mulher negra né, assim [...] Pros meus 

pais, que não tiveram estudo, de vir de uma família que não tinha graduação, então, foi muita 

felicidade”. Em 2013, a entrevistada concluiu o curso, e, nesse mesmo ano, ingressou no 

curso de Ciências e Tecnologia da UFSJ, concluindo-o no ano de 2018. Assim, Luiza, como 

as duas irmãs, rompe com um destino provável, por meio de uma escolarização de sucesso, 

pois “o papel da educação escolar no Brasil, sobretudo a pública, ainda funciona como forma 
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de mobilidade social para alguns setores sociais e grupos étnico-raciais” (GOMES, 2018, p. 

96). 

É notável o lugar subalternizado ocupado por mulheres negras nas estruturas 

desiguais de poder, o que possibilita a essas mulheres compreender as desigualdades sociais 

engendradas na sociedade. Percebe-se, assim, que Luiza é womanist,12 pois ela abraça sua 

condição de mulher negra, celebra a diferença, a diversidade, pluralidade e heterogeneidade. 

Luiza também questiona o sistema social de opressão do racismo, visto que compreende 

como esse funciona e de que maneira a mantem o status quo que reprime mulheres negras, 

assim, ela cria estratégias para combate de tais pressões, que, segundo ela, estariam ancoradas 

nos estudos 

Mesmo após a aprovação no curso noturno de Engenharia de Bioprocessos, Luiza 

permaneceu trabalhando e, com a assistência estudantil na UFSJ, sua realidade econômica 

começou a mudar, pois, com a bolsa permanência, ela ajudava nas contas da casa. A sua 

trajetória universitária é perpassada por questões de ordem social e econômica e acadêmicas. 

A graduação em Engenharia de Bioprocessos também comportou oscilações em função da 

ausência de recursos econômicos, de reprovações em disciplinas, de dificuldades de 

aprendizado devido às defasagens escolares anteriores, ao racismo, entre outros. 

É fato que o racismo estrutura as relações sociais no Brasil, as opressões sociais 

podem vir a interferir diretamente na mobilidade social de pessoas negras, isso implica em 

considerar que a luta contra esses estigmas raciais13 deve ocorrer tanto no âmbito das 

interações sociais, como também no epistemológico. É preciso pensar a ciência a partir de 

novos atores que foram historicamente apagados e invisibilizados no plano do epistemicídio 

(GOMES, 2018). A ciência tem raízes muito anteriores àquelas brancas e eurocentradas que 

nos foram apresentadas com faces elitistas e hegemônicas. 

A entrevistada afirma que havia uma “bagagem” certa para ingressar no curso de 

Engenharia de Bioprocessos que ela não tinha, sendo necessário dedicar-se muito aos 

estudos. A afirmativa da entrevistada nos revela que os estudantes que historicamente 

ingressam em cursos de Engenharia geralmente dispõem de um certo capital cultural, 

                                                 
12O termo womanist significa mulherismo e refere-se à uma forma de feminismo focada especialmente nas 

experiências, condições e preocupações das mulheres de cor, especialmente as mulheres negras (COLLINS, 

2017).  
13 Estigma é um tipo especial de relação entre atributo e estereótipo. São classificáveis em três espécies: 

primeiramente os defeitos físicos ou abominações do corpo; em segundo lugar as culpas de caráter individual, 

como desonestidade, prisão, vícios, homossexualismo, desemprego etc.; em terceiro lugar em estigmas que 

tangem às raças, nações, religiões (GOFFMAN, 1988. p.13-14). 
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acumulado “desde a origem, sem atraso, sem perda de tempo, pelos membros das famílias” 

(BOURDIEU, 1998c, p. 76). 

O percurso acadêmico de Luiza foi permeado por problemas pessoais e de ordem 

emocional e cognitiva, sendo o mais grave deles, os estigmas raciais. O fato dela ter 

ingressado por cota racial no Ensino Superior trouxe num forte abalo emocional ao longo da 

graduação, pois ela se sentia discriminada, sendo recorrentemente lembrada da sua condição 

social pelos olhares e pela falta de receptividade dos professores e colegas. A entrada na 

universidade pelo sistema de cotas raciais foi vivenciada por estereótipos e reproduzida por 

estigmas raciais: “a universidade era bem elitizada, então, eu não me encontrava naquele 

lugar, eu era meio que invisível ali naquele lugar”. Corroborando tal discussão, a ativista 

negra Djamila Ribeiro (2018, p. 75), em seu livro Quem tem medo do feminismo negro? 

discorre acerca da importância das cotas raciais na Educação Superior: os “negros são os 

mais pobres entre os pobres, e só a cota social não nos atinge. Ela também beneficiaria 

somente pessoas brancas”. 

Houve um tempo de estranhamento que durou alguns meses, colocando Luiza em 

dúvida até mesmo sobre o curso frequentado (COULON, 2008). Ela não tinha uma boa 

relação com os professores e colegas da turma. As dificuldades de relacionamento no 

ambiente acadêmico limitavam sua compreensão dos conteúdos, tornando-se um obstáculo 

no seu aprendizado nas disciplinas, como percebe-se na sua fala sobre os professores e 

colegas: “eles não acolhiam certos alunos e eu era um desses certos alunos”. Observa-se que 

Luiza não se sentia pertencente ao ambiente universitário, por causa do discurso racista 

estrutural. Isso diz muito sobre uma estrutura social iminentemente racista que criou, 

historicamente, barreiras impostas à população negra no Brasil e que, até os dias de hoje, se 

materializam no cotidiano da negritude (GOMES, 2006).  

Luiza, na tentativa de inserir-se socialmente, procurou equilibrar a sua vida de 

trabalhos e estudos à época de seu curso superior, contudo, a suas tentativas de inserção social 

e afiliação acadêmica (COULON, 2008) foram um tanto difíceis, especialmente nos quatro 

primeiros semestres de seu curso na UFSJ. Com o passar dos semestres, ela ingressou em um 

projeto de Iniciação Científica, passando a melhorar sua situação. Segundo Luiza, essa foi 

uma atitude movida por um “esforço de integração” associado a um “sentimento de igualdade 

social” que passou a fazer parte do habitus reconfigurado da estudante, mesmo diante de uma 

péssima condição econômica. Algo notável no habitus de Luiza é o modo como ela conseguiu 

se apropriar da cultura acadêmica e se opor às práticas e ideologias racistas, por meio das 
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relações culturais e sociais, sua dedicação na IC fez com que almejasse dar continuidade aos 

estudos no mestrado acadêmico.  

As narrativas de Luiza nos fazem refletir sobre a tensão de um cotidiano 

estigmatizado por rótulos sociais negativos atribuídos aos negros e às negras, não são poucas 

as narrativas de situações que envolvem o estranhamento (preterimento) do corpo negro em 

determinados espaços historicamente e socialmente vistos como “brancos”, o que produz, 

por sua vez, um forte sentimento de solidão, não pertencimento e não lugar.14 

 

O lugar social ocupado pelo negro na sociedade pode ser considerado como um 

‘não lugar’, daquele que é silenciado e apagado, nos diversos lugares em que o 

branco ocupa situação de destaque, de modo que o negro não seja reconhecido 

como um sujeito histórico, social e cultural (BONILHA, 2012, p. 4). 

 

Contudo, a entrevistada rompe com essas condições reguladoras, mas ainda assim é 

oprimida e, por consequência, sofre por causa de instituições que insistem em destinar lugares 

sociais subalternizados para mulheres negras. Por fim, percebe-se que “mesmo sendo maioria 

na população, a população negra ainda é percebida - no plano simbólico - como uma minoria 

étnica, excluída”. Todavia, a população negra não é expulsa de forma direta das diferentes 

repartições sociais, mas também não é aceita, visto que as relações raciais foram construídas 

sob a égide da escravização (BONILHA, 2012, p.6). Observando o caso de Luiza, apesar da 

ascensão social, mesmo associada à posse de um elevado capital cultural institucionalizado, 

ainda assim ela era uma “estrangeira” no meio acadêmico – “eu não me encontrava naquele 

lugar”, “eu era meio que invisível” –, isto é, permanecia como outsider (COLLINS, 2016). 

  

5.1.4 O ingresso e as vivências na pós-graduação stricto sensu-mestrado acadêmico  

 

Mesmo diante de variadas adversidades de ordem econômica, acadêmica e social, 

Luiza concluiu duas graduações, sendo em Engenharia de Bioprocessos e a outra Ciências e 

Tecnologia na UFSJ, e ainda queria mais, ingressar em um curso de mestrado. 

Posteriormente, pela proximidade entre as cidades de Ouro Branco-MG e Ouro Preto-MG, a 

estudante decidiu cursar o mestrado no Programa de Pós-graduação em Ciências Biológicas 

do (PG-CBIOL/UFOP). Logo, iniciou a preparação para o processo seletivo, para os estudos 

da língua estrangeira contou com o apoio do namorado, pois até então não tinha 

                                                 
14 Compreende-se o “não lugar” como um espaço do anonimato, que é impessoal, sem qualquer traço de 

identidade ou de valorização; uma forma eficaz de silenciar e apagar um segmento da história e da cultura de 

um país (BONILHA & SOLIGO, 2015). 
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conhecimentos de língua inglesa. Não obstante, o seu esforço individual parece ter sido o 

fator determinante, na análise da estudante, para que ela atingisse seus objetivos e, como ela 

mesma afirmou, “não repetir a trajetória de seus pais”.  

Tendo ingressado no mestrado acadêmico no ano de 2019, cuja área de atuação é 

Neurobiologia, a estudante relata a recepção da notícia pela família: 

 

[m]inha mãe não sabia o que era o mestrado, mas minhas irmãs, sim! Tive que 

explicar pra ela. Fui dando exemplo das coisas que eu ia fazer, pra ficar mais fácil, 

bem mais didático. Questão de laboratório, porque era uma maneira de até inserir 

ela mesmo de um modo popular, porque ninguém sabe o que eu faço, então, eles 

acham que eu fico o dia inteiro dentro de casa à toa. É estranho, acham que eu não 

faço nada da vida. Então, eu tenho que explicar dia após dia o que é o mestrado.  

 

A entrevistada conta que seus familiares ficaram muitos felizes com a sua aprovação, 

e com a expectativa que ela conseguisse mais um título, e a tão sonhada “ascensão 

profissional”. Luiza atribui a sua longevidade escolar, entre outros fatores, a sua família, pelo 

incentivo e apoio durante todo o seu percurso e finaliza dizendo: “se olhasse para minha 

trajetória lá atrás, eu tinha certeza que nenhum professor poderia falar: nossa, você chegou 

aonde chegou! [Tenho] certeza que nenhum deles acreditava nessa trajetória”.  

O tema de estudo e pesquisa de Luiza no Programa de Pós-graduação em Ciências 

Biológicas (PG-CBIOL/UFOP), é na área de neurociência, envolvendo especificamente um 

medicamento para tratar a depressão, com a finalidade de obter resultados mais rápidos no 

tratamento. 

Luiza se dedica exclusivamente a sua pesquisa de mestrado em Ciências Biológicas 

do PG-CBIOL/UFOP. Ela conta com o auxílio de uma bolsa de estudos e o apoio financeiro 

da sua mãe para permanecer estudando em Ouro Preto-MG. Segundo o seu relato, a sua 

ascensão à pós-graduação stricto sensu não seria possível sem a bolsa, pois dela provém o 

seu sustento, o custeio de seu aluguel, alimentação, entre outras coisas básicas. 

O mestrado em Ciências Biológicas (PG-CBIOL/UFOP) é visto como um desafio 

constante para ela, pois demanda muito da sua dedicação, mas o fato de ingressar na 

graduação em um curso de prestígio social na área da Engenharia foi um desafio ainda maior, 

sendo que na pós-graduação se sentiu mais preparada. Entretanto, salienta que os conteúdos 

do curso são ministrados na língua inglesa, uma língua que ela não tinha conhecimento, então 

precisou adentrar nessa nova realidade, e “correr atrás” para sanar tal déficit. Luiza afirma 

estar conseguindo prosseguir muito bem, pois, diferente dos seus sentimentos na graduação, 

ela se sente acolhida na UFOP, tanto pelos docentes quanto pelos discentes. Todavia, neste 
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novo contexto pandêmico de 2020 tem sido difícil para ela se acostumar com os novos 

métodos de ensino, com os estudos remotos, tendo dificuldades tecnológicas, sendo que 

ainda precisou alterar seu projeto e o cronograma de pesquisa, o que tem lhe acarretado crises 

de ansiedade, pois chegou a pensar que não conseguiria continuar. Ela nos disse que tem sido 

uma luta diária para prosseguir, devido às incertezas vivenciada neste momento pandêmico.  

Hoje, aos 31 de idade, Luiza anseia por concluir o mestrado em Ciências Biológicas 

no PG-CBIOL/UFOP, tendo como projeto de futuro continuar na carreira de pesquisadora e 

estar inserida em projetos científicos, produzir conhecimentos e difundi-los em publicações 

científicas. Além disso, tem como expectativas de futuro o reconhecimento da sua pesquisa, 

e ser aprovada em um concurso público de uma Instituição Federal.  

 

5.2 Marcelo: “Não vou ser mestre não, vou ser o doutor da cidade’’  

 

Marcelo, estudante do curso de mestrado do Programa de Pós-graduação em Ciências 

da Computação (PPGCC/UFOP), a princípio, quando aplicamos o questionário da pesquisa, 

havia respondido que não queria participar da segunda etapa da investigação. Mas depois de 

um contato gentilmente respondido pelo WhatsApp se mostrou disposto a ser sujeito da nossa 

pesquisa. Ele é natural da cidade de Itamarandiba, localizada no Vale do Jequitinhonha, no 

norte de Minas Gerais, se autodeclarou como pardo e, no momento da entrevista, estava com 

35 anos de idade. Graduado em Análise e Desenvolvimento de Sistemas pela Universidade 

Estácio de Sá (ESTÁCIO), residia sozinho em um quarto alugado na cidade Ouro Preto-MG 

durante a realização do mestrado.  

 

5.2.1 A família de Marcelo: condições de existência e dinâmicas familiares  

           

 As origens sociais de Marcelo remontam a um passado com avós tanto paternos 

quanto maternos sem escolaridade, com ocupações profissionais manuais pesadas e pouco 

rentáveis em um meio rural do interior de Minas Gerais, todos eram lavradores. Assim, nos 

dois lados da origem do núcleo familiar do entrevistado, podemos constatar uma realidade 

popular em que o trabalho duro se fazia presente e, provavelmente, mais do que necessário 

para o sustento de suas respectivas famílias. Sem muitos detalhes, o entrevistado contou que 

a maioria dos seus tios concluiu o Ensino Médio e muitos deles foram pra outras cidades em 

busca de melhores oportunidades de ingresso no mercado de trabalho. Dos primos mais 

novos, cinco cursaram Ensino Superior. 
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O pai de Marcelo tinha ocupação de servente de obras e não completou o Ensino 

Fundamental, tendo falecido muito jovem, quando o estudante tinha três anos de idade. A 

mãe era funcionária pública municipal e exercia a ocupação de auxiliar de serviços gerais e 

também não completou o Ensino Fundamental. De origem humilde e de família numerosa, é 

o mais velho de sete filhos, no entanto, expressando um sentimento de felicidade, nos relatou 

que era tratado pela mãe como se fosse o caçula dos filhos, inclusive seus irmãos teriam 

ciúmes dessa relação. Com o pai de Marcelo, sua mãe teve quatro filhos, sendo que, 

posteriormente, teve mais três filhos de outros relacionamentos.  

No que se refere à escolaridade dos seus irmãos, dois deles tinham o Ensino Médio 

completo, duas irmãs estavam cursando Ensino Superior, e outras duas irmãs tinham Ensino 

Fundamental incompleto, sendo que uma delas voltou recentemente a estudar na Educação 

de Jovens e Adultos (EJA), pois, devido a gravidez ainda jovem, precisou abandonar os 

estudos. A renda da família de origem de Marcelo era inferior a dois salários-mínimos.  

É importante mencionar que Marcelo já foi casado e atualmente é separado. A sua ex-

cônjuge tinha Ensino Superior incompleto, e era atendente comercial. Na época em que eram 

casados, o casal residia em um imóvel alugado e não tiveram filhos.  

Durante toda a sua infância, Marcelo morou em imóveis alugados, junto com sua mãe 

e seus irmãos na cidade de Itamarandiba-MG. A família nunca teve condições de adquirir a 

casa própria, o que pode ter precarizado ainda mais as condições socioeconômicas da família, 

pois, segundo Portes (1993), a posse de casa própria contribui para fornecer uma base estável 

para a família. Com relação à dinâmica familiar, a sua mãe sempre trabalhou e delegava aos 

irmãos mais velhos a responsabilidade de cuidar dos mais novos. A autoridade máxima no 

lar era exercida pela mãe, a responsável pelo controle cotidiano, por impor uma determinada 

“ordem moral doméstica” (LAHIRE, 1997), e nortear as práticas dos filhos. No entanto, 

Marcelo conta que ela era flexível em relação ao tipo de atividades, às amizades, brincadeiras 

e saídas de casa, mas ele também afirma que a mãe “gostava que desse satisfação”. 

No que se refere às questões escolares, de acordo com o relato de Marcelo, a sua mãe 

não cobrava muito devido à falta de tempo, causada pelo excesso de trabalho e por ter que 

cuidar de toda família sozinha, mas sempre deixou claro que a obrigação de Marcelo e de 

seus irmãos era estudar, fazer todas as atividades escolares e se comportar na escola. Marcelo 

diz: “cada um ia tocando seu barco e responsabilizando de estudar na hora certa e fazer as 

coisas para a casa”. Podemos observar no relato, a importância que a mãe dava ao fato dos 

filhos frequentarem a escola:  
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[a] minha mãe cobrava a questão de ir pela escola, por exemplo acordar cedo para 

ir para escola. Ela sempre estava no pé da gente, ‘Acorda! Acorda, tem que ir pra 

escola!’ [risos]. Ela não aceitava a questão da gente faltar, a questão de atrasar 

chegar em casa, era motivo dela pegar o chinelo [risos]. Mas assim ela não era 

chata, mas quando alguma coisa saia do normal ela chegava junto. Até porque não 

dava pra ela ficar tão em cima, porque ela tinha pouquíssimo tempo, chegava em 

casa ia fazer comida, cuidar da gente e tudo. Não tinha como ela ser mais do que 

ela foi, em questão da cobrança da gente, não! 

 

Apesar de não ter condições de ajudar os filhos nas questões escolares, percebe-se o 

trabalho árduo da mãe em incutir nos filhos a valorização do bom comportamento na escola, 

no que se refere ao respeito às regras escolares e à autoridade do docente (LAHIRE, 1997). 

Já os cuidados com a casa eram divididos entre os irmãos, sendo que Marcelo, por ser o filho 

mais velho, além de ajudar nas atividades domésticas, trabalhava como engraxate e office 

boy para contribuir com as despesas do lar. Tal discurso nos remete a uma reflexão de 

Gouveia (1983, p. 7): “[a]ssumindo a obrigação de ajudar os pais, os menores se sentem com 

o direito de gozar de certos privilégios negados às crianças. [O] O fato de sair para trabalhar, 

muitas vezes, [os] torna mais livres, menos sujeitos à supervisão da família”.  

De modo similar ao que preconiza Lahire (2004), é notório no discurso do 

entrevistado o sentimento de satisfação, realização e orgulho pelo fato de ter trabalhado e 

contribuído para o sustento da família, o que remete a Bourdieu (1989 p. 25), seria “a 

necessidade transformada em virtude” ou “sentido do jogo”, como aponta Lahire (2004, 

p.35). O sujeito extrai de si mesmo formas de sobrevivência em meio a um contexto de 

privações na busca por mudar suas condições de vida e a de sua família.  

Quando perguntado sobre os valores passados por sua família, Marcelo, além dos 

relatos sobre a luta diária e a dedicação da mãe, cita também os seus avós maternos, 

expressando-se de modo carinhoso. 

  

Olha, sempre tive muito contato com os meus avós maternos, mas dos meus avós 

paternos sempre fui muito distante deles. E assim meu avô pra mim é um exemplo, 

de pessoa de coragem pra trabalhar, e assim [...] de preparar tudo que for pra 

trabalhar para ter uma fonte de renda. E também é uma pessoa muito honesta, e 

passou sempre pra gente ser honesto e justo. Então eu tenho isso muito forte, 

principalmente do meu avô e da minha avó materna também muita coisa, ela é uma 

pessoa muito correta e justa. Eles nunca aceitaram a gente sair fora desta linha não. 

 

A relação intergeracional entre Marcelo e seus avós parece ter contribuído para sua 

trajetória de vida e sua trajetória escolar, no tocante aos valores por eles transmitidos, como 

justiça, correção e coragem. Corroborando Coutrim et al. (2007, p.7), essa “convivência entre 

netos e avós é permeada de significados” no trabalho cotidiano da família para transmissão 
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de valores morais, assim, podemos inferir que, nesse arranjo familiar, os avós ocupam um 

lugar importante na vida de Marcelo. Coutrim et.al. (2007, p. 13) explicita que os 

ensinamentos passados pelos avós contribuem como “elementos necessários para a vida em 

sociedade e preparam para a vida adulta”. Tais dados nos revelam a construção de uma nova 

imagem social para os avós, uma vez que Coutrim et.al. (2007, p. 2), ao investigar o universo 

dos idosos, afirma que esse “grupo etário [...] ainda é desconhecido enquanto agregador de 

valor à família, desmistificando, dessa forma a ideia do senso comum de que os avós 

desvirtuam a educação dada pelos pais”. 

 

5.2.2 Percurso e experiências escolares de Marcelo na Educação Básica  

 

Marcelo é atencioso e empenhado em falar a respeito do seu percurso escolar, 

respondia às questões com tranquilidade, demonstrando certa precisão ao escolher as 

palavras, circunstância que favorecia a nossa escuta, assim, podíamos captar de forma mais 

detalhada todos os aspectos que ele expressava sobre sua Educação Básica.  

A sua escolarização teve início na pré-escola em uma instituição pública de 

Itamarandiba-MG que a mãe escolheu pela proximidade da sua residência, e por ser a melhor 

instituição pública da cidade na época, e ainda nos dias de hoje, a mais disputada para 

conseguir vaga. Quanto ao Ensino Fundamental, ele o cursou integralmente em uma escola 

pública estadual. É importante mencionar que o Ensino Médio Marcelo fez de modo 

integrado com o curso Técnico em Agropecuária e, posteriormente, ainda cursou um Técnico 

em Informática em uma instituição Agro Técnica Federal, na cidade São João Evangelista-

MG, localizada a aproximadamente 130 km de distância de Itamarandiba-MG. Conforme 

Portes (1993), a busca por uma escola pública de qualidade (escola prestigiada na cidade e 

Instituto Federal) terá um efeito duradouro no processo de escolarização e assinalará uma 

possibilidade real de longevidade nos estudos. 

Na realização das tarefas escolares, por ser o irmão mais velho, Marcelo ajudava os 

irmãos mais novos e realizava com disciplina as suas próprias tarefas. Ele sempre se 

sobressaiu na escola, inclusive era procurado pelos colegas da turma para ajudá-los nas 

tarefas. Quando a sua mãe ia às reuniões na escola, recebia muitos elogios por parte de seus 

professores sobre seu desempenho na escola. O mesmo acontecia em momentos informais, 

quando os professores encontravam a mãe de Marcelo nas ruas da cidade. Marcelo destaca 

que a mãe ficava muito orgulhosa dele. Em seus relatos, é possível observar a importância 

que Marcelo atribuía ao orgulho que sua mãe demonstrava sentir em relação a ele, o que 
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permitiu que tivesse força para enfrentar os obstáculos e seguir adiante, bem como 

possibilitou com que ele tivesse um percurso escolar de excelência, Marcelo afirma, pois ele 

sabia que receberia em troca “provas de reconhecimento, de consideração ou de admiração”, 

isto é, o orgulho de sua mãe e o reconhecimento da comunidade escolar (BOURDIEU, 2001, 

p.202).  

Nota-se, no relato de Marcelo, o apoio da mãe no processo da escolarização básica e 

a liberdade que ela lhe dava para fazer suas escolhas. Ele destaca que a mãe lhe dizia: “você 

tem a liberdade de escolher o que você achar melhor para você!”. Até os dias de hoje, Marcelo 

afirma que sua mãe sempre o apoiou e incentivou que ele e seus irmãos estudassem com a 

perspectiva de um futuro melhor e lhes dizia: “escolhe o que for melhor para você, pensa que 

amanhã as oportunidades vão aparecer e vocês tem que estar preparados”. A mãe deixava 

isso muito claro para Marcelo e seus irmãos, e afirmava que, por ela não ter tido a 

oportunidade de estudar, esperava um futuro diferente para os filhos. Segundo Lahire (1997 

p. 29), os pais esperam que os filhos “cheguem aonde gostariam de ter chegado ou para que 

saiam da condição sociofamiliar em que vivem”. Os relatos de Marcelo indicam que a 

instituição escolar era vista pela mãe como uma obrigação social, ou seja, um ambiente de 

aprendizado de boas condutas, indispensável para um projeto futuro de ascensão profissional 

por meio da aquisição do diploma escolar (SILVA, 1999). 

Sobre suas experiências escolares, Marcelo nos relatou que, no seu primeiro ano na 

instituição de Ensino Fundamental, se recorda de ter tido medo e pouco apreço por estudar. 

Com o passar do tempo, se adaptou e começou a ter gosto pelos estudos. Com um sentimento 

de gratidão e carinho, o entrevistado menciona que não se esquece da sua primeira professora 

de alfabetização, Dona Josefina. Ele admite ter lembranças felizes dessa época, contudo 

afirma ter tido algumas dificuldades escolares, principalmente relativas ao processo inicial 

de alfabetização, sendo que, na sua perspectiva, na época, ele não chegou “preparado” no 

Ensino Fundamental.  

 

No prézinho diferente de hoje os meninos...na verdade os meninos já nascem lendo 

e escrevendo [risos]. E na verdade quando sai do pré não tinha muita noção não! 

[risos]. É o pré hoje o menino já sai lendo e escrevendo, que é uma beleza. Na 

época nossa não! Era basicamente brincadeira! Coisa pedagógica mesmo. [...] 

brincadeira pra ajudar[...] mas [...] nada muito no sentido de aprendizagem de 

conteúdo de ler e escrever [...] aí [...] então sai do pré e não estava tão bem. Aí tive 

dificuldade nisso[...]no Ensino Fundamental tive muita dificuldade. Até eu 

começar a compreender e apreender bem e tomar gosto! 
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Apesar de relatar certa timidez, Marcelo desenvolveu o gosto pelos estudos. Nunca 

teve conflitos durante a sua trajetória escolar, tendo um excelente relacionamento com 

colegas e professores. Desde os 10 anos de idade, sempre conciliou o trabalho com os estudos 

e tinha um excelente desempenho escolar, se destacava por tirar as melhores notas da turma. 

Além disso, por não possuírem casa própria, e viverem com poucas condições econômicas, 

Marcelo e sua família se mudavam constantemente, o que permitia que ele fizesse novas 

amizades e sentisse saudades das antigas, algo que sempre valorizou.  

 

[...] [a vida] sempre foi apertada. Nunca teve folga. A gente também nunca passou 

fome, mas também nunca teve luxo. Nunca! Sempre foi assim apertadinho o 

orçamento ela tinha [...] o dinheiro que minha mãe ganhava dava pra cuidar da casa 

só com o básico. Não dava para ter luxo não, comprar roupa era uma vez no ano. 

Carne não era todo dia. Então foi bem apertado. O material escolar ela comprava 

uma vez por ano, o material do ano todo. E aí era assim basicamente, ganhava 

alguma coisa de uma pessoa ou de outra. Eu sempre comprei os meus, pois 

trabalhava. 

 

Percebe-se, no relato de Marcelo, alguma privação material. A situação ficou ainda 

mais difícil quando ele, por influência de seus amigos, decidiu prestar um processo seletivo 

para cursar o Ensino Médio em um colégio agrícola na cidade vizinha. Através desses 

amigos, Marcelo teve conhecimento de como funcionava todo o processo, sendo que, após a 

sua aprovação, se mudou para a cidade de São João Evangelista-MG, o que acarretou maiores 

dificuldades financeiras na família, visto que ele parou de trabalhar. Apesar de ter conseguido 

alojamento gratuito e a bolsa alimentação, ainda assim contava com o apoio financeiro da 

mãe, que, mesmo diante de tantas dificuldades, fazia questão de ajudá-lo. 

O entrevistado nos contou que os primeiros dias foram muito difíceis na instituição, 

porque ele nunca tinha saído de casa, então teve de se adaptar, diversas vezes pensou em 

desistir, mas viu ali uma ótima oportunidade, pois o Ensino Médio era integrado com o curso 

Técnico em Agropecuária. Diante dos percalços, optou por continuar, inclusive, ficou um 

tempo a mais do que ele havia planejado nessa instituição pois decidiu fazer um outro 

Técnico após o Ensino Médio, dessa vez, em informática. 

Nesta instituição agrícola, Marcelo se destacava entre os colegas pelo excelente 

desempenho escolar, todos lhe pediam auxílio nas tarefas escolares e, nas atividades em 

grupo, sempre queriam fazer com ele. No curso Técnico de Informática, Marcelo recebeu 

uma premiação de aluno destaque e até os dias de hoje guarda a plaquinha que recebeu. 

Emocionado, ele diz: “o gosto por estudar me acompanha incessantemente”. 
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Ainda nessa instituição, o entrevistado afirma que o fato de morar em um alojamento 

e se mudar de cidade lhe proporcionou muito aprendizado, pois permitiu que ele aprendesse 

a conviver com outras pessoas, aceitar as diferenças e conviver com elas, algo que lhe trouxe 

amadurecimento. Nesse caso, a moradia estudantil representa um importante contexto de 

socialização e ressocialização para o estudante (SOUSA, 2020). 

Após o término do Ensino Médio, Marcelo pensou em não voltar para a sua cidade 

para “melhorar de vida! Se eu ficasse lá, ia pra detrás de um balcão de venda ou alguma coisa 

do tipo, e ficava o resto da vida ali. Então pensei: ‘ah vou tentar alguma coisa diferente, nem 

que não der nada, mas pelo menos vou tentar’”. O entrevistado queria buscar melhores 

condições de emprego, acreditava que o seu percurso escolar de excelência lhe possibilitaria 

isso, pelo privilégio de ter estudado em instituições públicas de boa qualidade e por ter tido 

professores competentes ao longo da sua Educação Básica.  

 

5.2.3 A preparação e o ingresso no Ensino Superior  

 

Quando terminou o Ensino Médio, Marcelo cogitou dar continuidade aos estudos em 

uma universidade federal. Apesar de querer continuar estudando, ele precisou tomar uma 

decisão muito difícil, “encarar a realidade”, como nos disse, “muitas das vezes minha mãe 

tirava de casa para mandar pra mim, ela comprava alguma comida e coisas de higiene básica, 

o orçamento dela era bem restrito, tinha essa consciência, e concluí que não seria possível”. 

Então, Marcelo desistiu e interrompeu seu percurso escolar, pois, mesmo com a 

gratuidade do ensino em uma universidade pública, ele teria gastos para se manter fora de 

casa e não queria mais uma vez sobrecarregar sua mãe, como acontecera no Ensino Médio. 

Assim, ele retornou à Itamarandiba-MG, apesar de querer continuar estudando, e começou a 

trabalhar, inicialmente, como professor de informática e, posteriormente, como Técnico 

Agrícola em uma empresa da região. Essa interrupção possibilitou a Marcelo fazer 

economias, seu “pé de meia” (PORTES, 1993), para o prosseguimento posterior dos estudos. 

Para Zago (2010, p. 26), “a mobilização familiar das camadas populares é voltada, em 

primeiro lugar, para a sobrevivência, e é graças ao rendimento coletivo do grupo, decorrente 

do trabalho de seus integrantes, que este tenta assegurar suas necessidades básicas”. No caso 

do entrevistado, é nítido que Marcelo teve essa interrupção no percurso escolar motivada por 

um fator extraescolar, de natureza socioeconômica, e que os planos de continuar estudando 

estavam latentes. 
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Durante este período de interrupção, Marcelo se casou e o peso da necessidade de 

trabalhar tornou-se ainda mais intenso em sua vida. Após um tempo trabalhando, decidiu 

custear o seu curso superior em uma universidade particular, devido às condições financeiras 

que não lhe permitiam estudar em uma instituição pública, pois precisaria continuar 

trabalhando para sustentar sua família. O cansaço do trabalho e o desejo por ser docente no 

Ensino Superior o motivaram a continuar estudando, assim, decidiu fazer economias com o 

objetivo de financiar seus estudos futuros, estratégia também encontrada por Portes (2001) e 

Zago (2006). Assim, em 2014, aos 28 anos de idade, ingressou no curso de Análise e 

Desenvolvimento de Sistemas na Universidade Estácio de Sá (Estácio), na modalidade à 

distância.   

Segundo Sposito e Andrade (1986, p. 11), para o trabalhador-estudante “o trabalho é 

uma necessidade precoce determinado por motivos econômicos ligados às estratégias de 

sobrevivência familiar”, como no caso de Marcelo, um “trabalhador-estudante” que 

conciliava a jornada de trabalho diurna com jornada de estudo à noite, aspectos que 

corroboram os resultados da pesquisa de Almeida (2006) e Pereira (2016). 

Pelo curso ser na modalidade à distância, Marcelo não conhecia nem mesmo os 

professores e não teve contato face a face com os seus colegas. Só ia no polo da instituição 

fazer as atividades avaliativas, não tendo a oportunidade de vivenciar a vida universitária. 

Contudo, afirma que o seu percurso escolar de excelência na Educação Básica foi um suporte, 

isto é, o fator determinante para que ele almejasse e conseguisse prolongar seus estudos no 

Ensino Superior. Novamente, Marcelo afirma que seus professores na Educação Básica 

foram excelentes em todos os quesitos, o que contribuiu para que ele, em uma instituição 

particular de Ensino Superior, não tivesse dificuldades nas disciplinas.  

 

5.2.4 O ingresso e as vivências na pós-graduação stricto sensu – mestrado acadêmico  

 

Ao concluir o curso em Análise de Desenvolvimento de Sistemas na Estácio de Sá, 

Marcelo revelou que pensou em dar continuidade aos estudos: “queria melhorar meu 

currículo, percebi que pra eu almejar algo maior precisaria fazer a pós-graduação”. Na época, 

ele estava navegando na internet na busca de melhorar seu currículo e apareceu o anúncio do 

processo seletivo do Programa de Pós-graduação em Ciências da Computação da 

Universidade Federal de Ouro Preto (PPGCC/ UFOP).   

 
Pensei, por que não tentar? Ah, e também por questão da qualidade do ensino das 

universidades federais, a UFOP é muito bem conceituada. Outra coisa, por conta 
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da questão financeira também, você tem as bolsas e a particular pra mim seria mais 

complicada, é muito caro, não teria nenhum tipo de ajuda. 

 

Logo, após uma primeira reflexão, decidiu por cursar o mestrado acadêmico em 

Ciências da Computação no PPGCC/ UFOP, pois, desde a infância sempre se identificou 

com área de informática, tendo trabalhado por 13 anos ministrando aulas. Expressando 

felicidade disse: “considero que eu nasci pra mexer com computador. Então por isso minha 

escolha pelo curso Ciências da Computação, pela oportunidade e facilidade do ingresso”.  

Marcelo se inscreveu e começou a preparação para o processo seletivo. Tendo 

estudado sozinho, afirma que, na época, uma das etapas era a análise do currículo e, como 

ele tinha uma vasta experiência na docência, viu uma chance de ingressar no mestrado 

acadêmico, além disso, Marcelo considerava a qualidade de ensino da UFOP. Nessa época, 

chegou a se inscrever também no mestrado em Ciências da Computação da UFMG, mas, 

pelo fato do conteúdo da prova ser pesado e por ele ter ficado um bom tempo sem estudar, 

decidiu por não fazer o processo seletivo. De qualquer forma, o resultado da sua aprovação 

na UFOP saiu antes da prova na UFMG, o que também o fez desistir dessa outra tentativa. A 

sua atuação docente contribuiu bastante para que ele fosse aprovado.  

Tendo ingressado no mestrado acadêmico no ano de 2019, Marcelo conta que seus 

familiares ficaram muito felizes com a sua aprovação:  

 

[t]odo mundo, inclusive até hoje, alguém que não sabe que estou fazendo, ficam 

muito satisfeitos. E assim com o sentimento de que alcancei... um negócio que não 

é comum lá na nossa cidade. De estar numa instituição fazendo mestrado. Todo 

mundo brinca que eu vou ser o mestre lá da cidade [risos]. Aí eu digo: ‘não vou ser 

mestre não, vou ser o doutor da cidade’ [risos]. Só de eu estar no mestrado, o 

pessoal já tá muito satisfeito, meus parentes, amigos, até porque na minha família 

muita gente tem Ensino Médio e olhe lá ainda e a da minha família pouco gente 

estudou. 

 

Nesse sentido, no Programa de Pós-graduação em Ciências da Computação da UFOP 

(PPGCC/ UFOP), Marcelo conta que o seu tema de estudo e pesquisa está inserido na área 

da Biotecnologia. Ele investiga as questões genéticas que envolvem as descobertas de 

doenças através do genoma. Mesmo sendo do campo da Ciência da Computação, afirma que 

a sua orientadora é da área da Biotecnologia e que, na verdade, para ele, é essencial a junção 

da informática com a Biologia, visto que a maioria dos profissionais da área de Biotecnologia 

não tem conhecimento de informática para desenvolver programas. Ele diz: “pesquiso nessa 

linha de pegar as demandas dos biólogos e da Ciência da Computação e levar pra eles a 

solução”. 
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Marcelo finaliza sua entrevista atribuindo o seu percurso de longevidade escolar a si 

mesmo, por sua autodeterminação. O termo autodeterminação, usado por Marcelo, também 

aparece na pesquisa Viana (1998). Segundo a autora, esta autodeterminação se constitui 

gradativamente, sustentando-se nos êxitos parciais anteriores; para Portes (2001, p. 256), 

“dedicação, atenção ao trabalho escolar, ‘gosto’ pela escola, obediência, solidariedade, 

segurança e autodeterminação” são elementos que favorecem a longevidade escolar e que 

compõem a autodeterminação. Do ponto de vista sociológico, a determinação dos sujeitos, 

ou seja, seu posicionamento ativo e intenso em seus percursos escolares deve sempre ser 

pensada ou analisada a partir da configuração social do seu habitus, sendo indissociáveis a 

subjetividade e os processos de objetivação do mundo social (BOURDIEU, 1983).   

Marcelo atribui também à sua família seu percurso de longevidade escolar, pelo 

incentivo e apoio financeiro, para que seus sonhos se tornassem possíveis. Muito 

emocionado, ele diz: “minha mãe mandava todo mês um dinheirinho pra me ajudar, nada 

disso seria possível sem ela”. Nota-se uma estratégia de mobilização escolar manifestada 

pelo envolvimento da família na escolarização do entrevistado que, de certo modo, configura-

se como formas “facilitadoras de sobrevida escolar” (VIANA, 2000, p.54). 

No que se refere às suas vivências no dia a dia no PPGCC/ UFOP, Marcelo relata que 

se dedica exclusivamente a sua pesquisa, pois possui o auxílio de uma bolsa de mestrado, 

para ele: “a bolsa é tudo. Sem a bolsa eu não conseguiria não. Com ela pago aluguel em Ouro 

Preto, alimentação e as coisinhas que eu preciso no dia a dia”. 

O entrevistado ingressou no mestrado em Ciências da Computação no PPGCC/ UFOP 

no ano de 2019, contudo devido às dificuldades de relacionamento com um docente de uma 

determinada disciplina do curso, decidiu por realizar novamente o processo seletivo do 

mestrado em Ciências da Computação do PPGCC/ UFOP, ingressando em 2020. Tal decisão 

foi tomada em conjunto com um grupo de quatro colegas da turma, com quem ele tinha maior 

afinidade e com os quais até os dias de hoje tem muita proximidade. Marcelo ainda não teve 

a oportunidade de vivenciar novas experiências no mestrado acadêmico, pois as aulas 

estavam previstas para iniciar no mês de março de 2020, contudo, devido à pandemia da 

Covid-19, o calendário foi suspenso. 

Hoje, aos 35 anos de idade, Marcelo tem como projeto de futuro concluir o mestrado 

em Ciências da Computação no PPGCC/UFOP e dar continuidade aos estudos no doutorado 

acadêmico – “vou ser o doutor da cidade”. Em suas palavras: “e hoje, depois que ingressei 

no mestrado, vejo que a pesquisa é uma área que me interessa muito, assim de estar 

aprendendo coisa nova e pesquisando”. 
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5.3 Geraldo: “vi nos estudos uma oportunidade de mudar de vida”  

 

Geraldo é natural de Itabira, cidade situada na região sudeste de Minas Gerais. Desde 

o primeiro contato, se mostrou interessado em participar da pesquisa, respondia aos 

questionamentos de forma cuidadosa, preocupando-se, inclusive, em confirmar se tinha 

respondido à questão e se era do interesse da pesquisa determinado fato. 

No momento da entrevista, o estudante tinha 26 anos, era solteiro, se autodeclarou 

como pardo, era graduado em Engenharia Ambiental e Sanitária pela UEMG e cursava o 

mestrado no Programa de Pós-graduação em Engenharia Ambiental (PROAMB/UFOP), 

residindo em Ouro Preto-MG, em uma república estudantil. 

 

5.3.1 A família de Geraldo: condições de existência e dinâmicas familiares 

 

De origem humilde, os avós maternos de Geraldo estudaram até a 4ª série (5°ano) e 

exerciam ocupações manuais em mineradoras da região de Itabira-MG. Segundo Geraldo, a 

eles cabiam “os piores serviços que tinham, com obras, limpeza, essas coisas na empresa 

mineradora”. Essa foi a ocupação profissional dos avós maternos de Geraldo até se 

aposentarem, apontando para uma realidade de poucos recursos materiais e culturais. Já sobre 

os avós paternos, esses eram semianalfabetos, no que diz respeito à sua ocupação, o 

entrevistado não soube informar. Entre seus tios, a maioria cursou o Ensino Médio e, segundo 

o entrevistado, “noventa por cento deles residiam em Itabira-MG e o restante em Belo 

Horizonte-MG”. Os tios, majoritariamente, trabalhavam na área de mineração, sendo que o 

entrevistado enfatizou que realizavam “serviços de Ensino Médio Completo, como auxiliar 

de serviços gerais, faxina, motorista, ajudante de obras”. 

Geraldo é o filho mais novo de três irmãos. Sua mãe é copeira de alimentos, trabalha 

no Hospital de Itabira-MG, e possui Ensino Médio completo integrado com Magistério. 

Apesar de ter feito o curso Técnico em Magistério, a mãe nunca exerceu a profissão de 

professora. Seu pai hoje é falecido, mas ele fazia serviços autônomos, como mecânico, tendo 

estudado até 8ª série (9°ano). Seus irmãos não fizeram curso superior, mas os dois cursaram 

cursos técnicos profissionalizantes. A renda da família era inferior a dois salários-mínimos.  

A família de Geraldo morava em casa própria e o bairro onde residia é um dos mais 

antigos da cidade de Itabira-MG. É um bairro tradicional, tem escolas, posto de saúde e 

comércios bem movimentados, localizado a 3 km do centro da cidade. Na sua infância e 

adolescência, morou o tempo todo com seus pais e comentou: “até o ano passado né? Que eu 
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fui para Ouro Preto, também, mas eu voltei para cá [risos], e a gente mora no lote da minha 

vó né? Mas a casa é nossa”. 

Geraldo e seus irmãos sempre ficaram sob os cuidados da mãe, e era ela quem exercia 

autoridade. Evidencia-se, nos relatos de Geraldo, a forte presença materna como fonte 

principal de atenção ao processo de escolarização dos filhos: “[m]inha mãe dizia, não, agora 

você tem que fazer a tarefa escolar! Agora você não pode brincar! Então, ela tinha esses 

cuidados educacionais, incentivava e cobrava”. Nota-se uma regularidade no controle 

sistemático das atividades escolares, e nos “limites temporais e estruturantes” impostos na 

educação dos filhos (LAHIRE,1997, p.24). Destaca-se que a mãe de Geraldo, embora não 

exercesse a profissão docente, tinha formação pedagógica, que certamente impactava nas 

suas condutas educativas. 

No entanto, o estudante  enfatiza que, no que se refere aos afazeres domésticos, tanto 

o pai quanto a mãe exerciam autoridade, afirmando que eles sempre foram muito presentes, 

não eram rígidos e nem muito flexíveis em relação às suas atividades diárias, seus amigos, 

brincadeiras, saídas de casa, sendo o exercício da autoridade parental classificada por 

Geraldo como “no meio termo”: “na verdade eles sempre gostaram de ser muito atualizados 

das coisas que a gente faz, com que a gente anda, sempre foram muito preocupados, nesse 

sentido”. Como sua mãe trabalhava, ele e seus irmãos ajudavam-na nas tarefas domésticas e, 

à noite, ao chegar do trabalho, ela fazia o restante. Nessa dinâmica familiar, Geraldo conta: 

“assim, a gente na verdade sempre teve que ter esse senso, das obrigações né? Então a gente 

fazer tarefa e depois que acabar a gente ia brincar ou fazer outra coisa”. E ainda revela que 

dois dos valores que o acompanham até os dias de hoje, são a responsabilidade e o 

compromisso. E diz: “compromisso com os dois, né? Tanto com outra pessoa e no que a 

gente fala também, acho que esses são os mais[...] os mais fortes [...] os valores passados 

pela minha família”, denotando uma transmissão de valores morais no seio familiar, 

remetendo ao que Portes (2000, p. 67) denomina como uma “educação para a vida”.  

 

5.3.2 Percurso e experiências escolares de Geraldo na Educação Básica 

 

A trajetória escolar na Educação Básica de Geraldo se deu integralmente de forma 

linear e sem histórico de dificuldades cognitivas ou relacionais. Ele iniciou os estudos aos 

quatro anos de idade na Educação Infantil em uma instituição privada da sua cidade. A 

matrícula foi feita nesta escola porque sua mãe precisava trabalhar e não havia vagas em 

escola pública para esta idade. Ele ficou na escola privada apenas por um ano e, aos 5 anos 
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de idade, foi continuar a Educação Infantil em instituição pública municipal. O Ensino 

Fundamental foi feito parte em escola pública municipal e parte em escola pública estadual. 

O Ensino Médio foi integralmente feio em escola pública da rede estadual e Geraldo também 

fez um curso Técnico em Eletroeletrônica no Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial 

(Senai) em Itabira-MG. Os estabelecimentos de ensino frequentados, na maior parte, foram 

escolhidos pela mãe e outros por ele mesmo. 

Os relatos de Geraldo indicam que ele era considerado um ótimo aluno e sempre 

obtinha bons resultados nas disciplinas escolares. O estudante não tem muitas lembranças do 

seu primeiro ano na escola de Ensino Fundamental, contudo, afirma que sempre gostou de 

estudar, e se recorda que, ao sair da escolinha, com 4 anos de idade, para ir para escola 

municipal ficou bastante preocupado e pensava: “nossa como que é no recreio? Será que tem 

chiador?’ [risos]. Eu lembro que eu ficava falando com a minha irmã de ‘será que é muito 

grande?’”.  Com relação a seu desempenho escolar, disse: “sempre aprendi muito rápido, na 

verdade, desde novo eu lembro que no primeiro ano, né? Eu mudava de sala depois do 

intervalo. Ia fazer aula com 2º ano porque estava um pouco à frente da turma”. 

O entrevistado menciona que na 6ª série (7º ano) participou das Olimpíadas de 

Matemática. Ele e mais alguns colegas iriam fazer a prova, estudavam as aulas regulares no 

período vespertino, e, no matutino, tinha aulas extras preparatórias para prova. Geraldo 

afirmou: “eu gostava daquilo sabe, né? Ter as aulinhas extras lá para a gente fazer a prova 

bem [risos]”. Ainda no Ensino Fundamental II, ele se mudou para instituição estadual, 

permanecendo até 8ª série (9º ano), pois era mais próxima da sua residência e sua irmã havia 

estudado nessa escola também.   

Já no Ensino Médio, Geraldo foi direcionado pela Secretaria de Educação do Estado 

para outra instituição estadual, 500 metros mais próxima da sua residência, todavia, ele não 

quis estudar lá, optou por ir para a escola localizada no centro de Itabira-MG porque seus 

amigos e primos estudavam lá. Entretanto, no 3º ano do Ensino Médio, Geraldo foi aprovado 

no curso Técnico em Eletroeletrônica no Senai/Itabira, assim, precisou matricular-se em uma 

instituição mais próxima do Senai/Itabira, passando a estudar, então, na instituição escolar 

evitada anteriormente. 

Sobre a relação dos pais com os seus processos de escolarização, Geraldo cita 

primeiramente a situação financeira da sua família e as dificuldades que encontravam: “hoje 

em dia [a situação financeira da família é] melhor do que naquela época, porque meu pai era 

autônomo, então tinha mês que tinha muita coisa, e outros meses que já era mais minguado 

[...] e minha mãe também trabalhava. É, nunca faltou nada, graças a Deus”. 
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Geraldo relata que os pais sempre deram muita importância ao fato dele e seus irmãos 

irem à escola, e, ao sair para passearem, eles diziam: “vamos embora porque os meninos 

amanhã têm que acordar cedo para escola, se não fica muito tarde e eles acordam cansados’, 

e o foco maior sempre foi esse, tem obrigação de escola para fazer, obrigação da escola 

primeiro”. Sua mãe não faltava a nenhuma reunião escolar, gostava de ficar informada a 

respeito do seu desempenho na escola e afirma que: “nas reuniões de escola sempre falaram 

com minha mãe que eu conversava muito na aula [risos]”. Além disso, a mãe o auxiliava nas 

tarefas escolares, e quando ela não conseguia, seus irmãos mais velhos o faziam. 

Geraldo se recorda também da influência e do incentivo de seus professores: “tinha 

uma professora de Artes que ela falava na aula mesmo: ‘eu já sei quem vai se dar bem na 

vida!’ Ela já falava isso. Uma vez ela me deu um tanto de livro [...] sabe? [...] Assim, [...] 

tipo vai ler [risos]”. O entrevistado afirma que tal discurso advinha do seu compromisso com 

a disciplina: “Artes era uma coisa que ninguém levava a sério, mas eu via aquilo ali como 

qualquer outra disciplina”. 

De forma geral, o período da Educação Básica de Geraldo foi muito bom, ele tinha 

um bom relacionamento com todos na escola, fez muitas amizades, que se mantém até os 

dias de hoje. Contudo, no 3° ano Ensino Médio, ele ainda tinha muitas dúvidas sobre o que 

iria fazer dali para frente. Sobre isso, ele diz: “um dia estava super focado na universidade, 

no outro focado no curso técnico, no outro dia eu não queria nada [risos]”. 

Ao término do Ensino Médio, Geraldo nos relatou: “sempre quis trabalhar, queria 

trabalhar para comprar minhas coisas, viajar eu sempre gostei muito”. Por isso teve o desejo 

de fazer um curso superior em Economia, devido ao incentivo da sua professora do 2° ano 

do Ensino Médio, que havia cursado Economia. O fato dela ter estudado no Chile o estimulou 

a pensar em estudar em outro país. Geraldo diz: “porque eu era doido pra ir pra outro país. 

Ficava ‘nossa, tenho que entrar pra faculdade pra ir pra outro país’. E comecei a pensar ‘vou 

estudar, pra fazer as coisas que eu quero’”. O entrevistado nos relata ter pensado que teria 

retorno somente mediante os estudos, nesse sentido, a escola era vista como um projeto futuro 

(SILVA,1999). 

 

5.3.3 A preparação e o ingresso no Ensino Superior 

 

Ao término do Ensino Médio, Geraldo ainda cursava o curso Técnico em 

Eletrotécnica, e pensava em fazer a graduação em Engenharia Elétrica. Contudo, ao final do 

curso técnico, ele concluiu que a área estudada não era algo que ele realmente gostava de 
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atuar na prática, sendo então uma “euforia de iniciante”. O entrevistado conta que chegou a 

pensar em cursar a graduação em Sistemas de Informação, pois gostava da área de 

informática e tinha facilidade. Entretanto, nessa mesma época começou a trabalhar como 

atendente de farmácia e essa experiência e as relações estabelecidas com o chefe o 

influenciaram na construção do interesse pela área da saúde. Ele relata: “eu sempre fui assim, 

‘nossa estou gostando disso vou me dedicar a isso’”. 

Além da farmácia, Geraldo também trabalhou como vendedor, estagiário e caixa 

bancário. Foi também aprovado em um processo seletivo para atendente de farmácia em um 

hospital, permanecendo nesse cargo durante um ano e meio até fazer o vestibular. Em um 

primeiro momento, Geraldo decidiu fazer um curso superior em Farmácia, no entanto, não 

tinha muitas informações sobre como proceder para alcançar seu objetivo. 

Nota-se, nos relatos de Geraldo, a ausência de um capital informacional15 sobre os 

sistemas de ingresso no Ensino Superior a respeito do vestibular, dos cursos e das instituições 

que os oferecem (SILVA, 1999, p. 128). No discurso do entrevistado, “ouvia falar assim, se 

você não fizer o Enem, não forma”, ou seja, não se trata de um saber muito amistoso, pois 

ele não tinha conhecimento ao certo de como era o vestibular. Geraldo percebia os colegas 

aflitos para fazer a inscrição no Enem e perguntava:  

 

‘[g]ente, o que é isso? Tem que pagar pra fazer prova? [...] Como que é, gente?’. 

Então, por curiosidade, comecei a pesquisar para ter informações. Então ficava 

dizendo: ‘assim, gente, eu quero fazer Engenharia Elétrica: o que eu tenho que 

fazer?’ [risos]. Diz que entra com Enem, mas eu não sei se entra com Enem [risos].  

 

Geraldo recebeu a ajuda de um amigo, que lhe explicou e ensinou a fazer a inscrição 

para a prova Enem, e que lhe dizia: “quando abrir isso você faz!”. Ele também contou com o 

apoio familiar para dar continuidade aos estudos, eles lhe diziam: “você é muito inteligente, 

esforçado pra ficar desperdiçado, vai fazer um ‘trem’ pra estudar”. Segundo Geraldo, ele 

sempre teve muita facilidade para aprender e seus pais sempre falavam que ele era inteligente 

“vai ser dentista sei lá... Dentista da família [...]”.  Ou seja, os pais “têm o sentimento de que 

a escola é algo importante e manifestam a esperança de ver os filhos ‘sair-se’ melhor do que 

eles” (LAHIRE, 1997, p. 334). 

Geraldo tinha muitas dúvidas, ficava pesquisando na internet sobre os cursos 

superiores e conversava com seus amigos, alguns haviam ingressado no curso de Direito, 

                                                 
15 A esse limitado grau de informação com relação ao vestibular e a formação universitária, Silva (1999) nomeou 

de ausência de um’ capital informacional’ em seus estudos. 
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mas, ao perguntá-los sobre o curso, ele não se identificou com a área. Tendo concluído a 

Educação Básica no ano de 2010, somente ingressou no Ensino Superior em 2013. Quando 

terminou o Ensino Médio, Geraldo prestou o Enem e obteve aprovação no curso de Sistema 

de Informação da UFOP, todavia, não viu que foi chamado para uma vaga. Só constatou isso 

na sétima chamada, até tentou recorrer, mas não obteve êxito. Na época, o aviso sobre a vaga 

não chegava por e-mail e ele não tinha o hábito de acompanhar pelo site. Expressando um 

sentimento de emoção e desespero, nos disse: “sabe como descobri? Digitando meu nome no 

Google, e vi lá: aprovado. Tinha passado os dias [risos]”. Pelo que indicam os seus relatos, 

esse acontecimento lhe marcou profundamente. 

Em 2012, Geraldo obteve aprovação no curso de Farmácia pelo ProUni em uma 

instituição privada em Itabira-MG, porém, a turma não abriu e ele não conseguiu iniciar seus 

estudos superiores nesse momento: “senão hoje eu seria farmacêutico”. Ele ficou 

esperançoso com a abertura da turma, pois a faculdade ficava na sua cidade e ele não 

precisaria se deslocar, sendo possível cursar a graduação dentro das suas condições de vida. 

Ele relata: “quando comecei a faculdade, todo mundo morava em casa ainda, meus irmãos, e 

recebia salário e eu sem trabalhar por causa da escola. Então, pra me manter em outra cidade, 

seria muito difícil, isso me fez abrir mão”.  

Pelo exposto, a escolha do curso superior e da instituição de ensino não são pautadaa 

a partir do conjunto de todas as alternativas “presentes no contexto de escolha, mas a partir 

de um campo de possíveis, socialmente construído” (NOGUEIRA, C., 2004, p. 33). “O modo 

como determinado ator escolhe seu curso superior, as crenças, os valores, os objetivos que 

ele mobiliza nessa escolha, tudo seria definido a partir de seu habitus”, um processo 

delineado em função de sua posição social de origem (NOGUEIRA, C., 2004, p. 76 ) e 

vinculado às oportunidades possíveis em um determinado momento.  

Depois de muitas dúvidas e incertezas, em 2012, Geraldo decidiu pela graduação em 

Engenharia Ambiental na UEMG. Para se preparar para a prova do Enem, ele custeou um 

cursinho preparatório durante um mês, para recuperar os conteúdos, pois havia se formado 

em 2010. Esse cursinho se direcionava especificamente para as provas do vestibular dessa 

universidade, que tinha duas formas de entrada, o vestibular e o Enem. 

Os resultados obtidos na prova do Enem foram medianos, segundo o entrevistado. 

Mas ao longo do tempo obteve melhoras, tendo chegado a fazer a prova do Enem por cinco 

vezes, a primeira no ano de 2010, em 2011 não fez porque não sabia o que ia tentar, 

posteriormente, fez a prova consecutivamente nos anos de 2012, 2013, 2014 e 2018, pois 

para ele seria um “plano B”, caso não desse certo no curso que havia escolhido. 
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Geraldo conta que não teve dificuldades para ingressar no Ensino Superior, pois todas 

as vezes em que tentou, obteve êxito. A única dificuldade: “foi não ter visto que fui aprovado 

no curso de Sistema de Informação da UFOP, tem que acompanhar os resultados né? Porque 

ninguém vai chegar na minha casa bater na porta e dizer: olha você passou [risos]”.  

Aos 19 anos, no ano de 2013, entrou por ampla concorrência no curso de Engenharia 

Ambiental e Sanitária na UEMG, no campus de João Monlevade-MG, concluindo-o no ano 

de 2018. A escolha desse curso veio do gosto e da facilidade nas disciplinas de Biologia, 

Química e Matemática. Geraldo ainda nos relatou: “na verdade foi mais financeiro mesmo 

sabe. Eu queria mudar de vida, conseguir comprar minhas coisas. Não ficar a vida inteira 

trabalhando num balcão de farmácia. Então, eu vi ali como oportunidade de mudar de vida!”. 

Carvalho et. al. (2020, p.7) explicitam que “é preciso também levar em consideração, na 

‘escolha’ da carreira, aspectos pelos quais os indivíduos se identificam: possibilidade de 

mobilidade social, habilidades, personalidade, expectativa com relação ao futuro etc.” 

Quando Geraldo obteve aprovação no curso de Engenharia Ambiental e Sanitária da 

UEMG, n o resultado saiu no dia do seu aniversário, o que pra ele significou “um presente 

de Deus”. Todos na família ficaram muitos felizes, visto que ele era o primeiro a ingressar 

no Ensino Superior. Ele se recorda que o resultado saiu no 17 de dezembro de 2013, e, no 

dia 20 de dezembro, no aniversário da sua irmã, houve uma festinha em sua casa: “a festa foi 

mais pra mim porque tinha sido aprovado na faculdade, do que pra minha irmã sabe [risos]. 

Todo mundo perguntando, como que é? E se eu ia mudar pra lá”. Além disso, seus pais não 

tinham conhecimento ao certo do que fazia um Engenheiro Ambiental, então, perguntavam: 

“o que que isso faz?”, e Geraldo respondia “eu não sei, mas eu passei [risos]”. 

Geraldo inicia assim a sua vida universitária, enquanto um trabalhador-estudante 

durante todo o curso superior. Ele tinha uma rotina pesada de 7h a 17h no hospital, de lá, 

pegava o transporte para UEMG, campus João Monlevade. Nesse emprego, ele era o único 

que cursava Engenharia Ambiental e Sanitária, sendo que, dos demais colegas de trabalho, a 

maioria cursava Farmácia e apenas um, que trabalhava com almoxarifado, cursava 

Administração. Ele comenta: “e eu fazendo Engenharia Ambiental que não tem nada a ver. 

Conexão nenhuma com as áreas de atuação ali do setor [risos]”. 

No início do curso, particularmente nos dois primeiros períodos, Geraldo teve 

dificuldades na área das exatas, apesar de sempre ter gostado muito das disciplinas dessa área 

e tido excelentes notas durante a Educação Básica. Mesmo assim ele tinha a impressão de 

não saber nada, sendo necessário dedicar-se muito aos estudos, realizando tarefas no final de 

semana ou de madrugada para suprir as lacunas na sua formação. Ele comenta: “não tinha 
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esse tempo que a galera tinha. Foi horrível sabe, reprovei em duas matérias, zerei prova, coisa 

que nunca tinha zerado na vida. Mesmo estudando não conseguia acompanhar era muito 

difícil”. 

Dentre as dificuldades que encontrou no início da graduação, Geraldo relata que 

precisava conciliar o trabalho com os estudos superiores e que, além do cansaço pela dupla 

jornada, ele teria ficado eufórico com a sua aprovação e isso acabou lhe prejudicando também 

no início do curso. Mas ele afirma que sua maior dificuldade realmente foi nas disciplinas de 

cálculo, contudo, afirma: “[h]avia uma briguinha de ego, tinha gente com muita facilidade, 

ou que já sabia pois tinha feito um cursinho muito top e visto coisa que você só ia ver na 

faculdade”. O entrevistado diversas vezes confessa que ficava aflito e pensava “meu Deus 

como ele sabe e eu não sei, isso?”. 

Nesse contexto, desde o primeiro período, Geraldo manteve contato com pessoas que 

viviam a mesma realidade que ele, a de um trabalhador-estudante. Eram esses os colegas com 

os quais ele tinha mais afinidade, porque enfrentavam as mesmas dificuldades e, assim como 

ele, conciliavam trabalho e curso superior, além de se deslocarem também de outras cidades. 

Em razão dos desafios, Geraldo conta que ele e seus amigos não frequentavam festas dos 

colegas da universidade porque não tinham tempo e não residiam na cidade. É perspicaz em 

dizer: “essas semelhanças fez a gente se unir, entramos juntos, reprovamos na mesma 

matéria, formamos juntos. [É] com essas pessoas que converso até hoje!”. Convivendo em 

um círculo mais restrito de amizades, Geraldo relata que não teve oportunidade de socializar-

se com outras pessoas, alguns colegas, ele não sabia nem mesmo o nome. 

Conforme Zago (2006), os estudantes que precisam trabalhar enquanto cursam o 

Ensino Superior são excluídos de participarem de eventos dentro e até fora da universidade, 

nos trabalhos em grupos fora do horário de estudo, comemorações entre amigos etc. Geraldo 

também não tinha muita proximidade com seus professores, pois, segundo ele, esses eram 

muito ocupados e difíceis de lidar e “puxavam saco de quem sabia mais, isso a gente via 

claramente né?”. Ele acredita que a própria universidade suscitava esse distanciamento entre 

alunos e docentes, todavia, alguns professores do departamento de Biologia tinham um 

comportamento diferente e eram mais próximos do estudante. Esses docentes lhe 

incentivaram a continuar os estudos em um mestrado acadêmico e ele mantêm contato com 

eles até os dias de hoje.   

Quando Geraldo tinha alguma dúvida ou dificuldade em acompanhar as disciplinas, 

contava com o apoio de seus amigos: “se eu tinha facilidade em alguma coisa, as minhas 

dificuldades eram a facilidade de alguém”, tendo também feito aulas particulares com os 
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monitores das disciplinas do curso para sanar dificuldades. Após o período de estranhamento, 

Geraldo, como bom jogador, “[...] faz a todo instante o que deve ser feito, o que o jogo 

demanda e exige. Isso supõe uma invenção permanente, indispensável para se adaptar às 

situações indefinidamente variadas” (BOURDIEU, 2004, p. 81). Ainda para Bourdieu (2004, 

p. 81), “o habitus como social inscrito no corpo, no indivíduo biológico, permite produzir 

infinidade de atos de jogo que estão inscritos no jogo em estado de possibilidade e de 

exigências objetivas”. Em outros termos, a experiência vivida por Geraldo tornou-o capaz de 

construir “naturalmente” estratégias que se fizeram necessárias às necessidades de 

sobrevivência na universidade. 

O entrevistado não participou de projetos de Iniciação Científica ou extensão na 

UEMG, até chegou a se inscrever em vários, mas nunca foi selecionado. Ele atribui essas 

dificuldades às poucas oportunidades que existiam na época e ao seu coeficiente, que era 

regular, no início do curso. Ele relata que, então, pensava: “pra conseguir alguma coisa, só 

se alguém não quiser mesmo”. No caso dos estudantes oriundos de famílias de camadas 

populares, o suprimento dos gastos com os estudos no Ensino Superior, mesmo que público, 

é sempre desafiador. O tempo destinado ao trabalho impõe limites à vida acadêmica. Por 

vezes, conciliar trabalho e estudo é necessário em detrimento da possibilidade de usufruir de 

forma integral o que o âmbito acadêmico oferece, como as atividades de pesquisa, extensão 

e eventos que acontecem fora dos horários de aula. Além de não conseguir participar de 

projetos na universidade, Geraldo também não recebia nenhum tipo de auxílio financeiro 

(bolsa) para permanência na universidade. Ressalta-se que o acesso aos programas de 

assistência estudantil é fator primordial e, em alguns casos, determinante para a permanência 

do estudante na instituição para que esses possam vivenciar a vida universitária (PORTES 

2001; ZAGO, 2006 e 2010).   

O anseio por vivenciar o ambiente acadêmico fez com que Geraldo, ainda no 6° 

período do curso na UEMG, se inscrevesse em um concurso de redação do Programa de 

Estudos dos Institutos de Líderes Estudantis dos EUA (SUSI, do inglês, Study of the United 

States Institutes), Global Environmental Exsues, realizado pelo Lauren and Mike Mansfield 

Center, na cidade de Missoula, em Montana, nos Estados Unidos da América, destinado a 

estudantes de graduação, entre 18 e 25 anos, para melhorar sua compreensão sobre os EUA 

e desenvolver suas habilidades de liderança. Ele havia visto tal notícia no site da UEMG e 

relatou:  
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[c]omo sempre fui muito curioso, e queria conhecer mais pessoas e adentrar no 

ambiente acadêmico da universidade, tinha em mente que eu tenho que ter 

networking pra sair daqui e arrumar um emprego. E ainda pensava: ‘ué, ninguém 

que eu conheço é engenheiro’. Como eu ia entrar no mercado de trabalho né? 

 

Geraldo decidiu participar deste concurso de redação, com a temática da evolução 

histórica, e se recorda que foi difícil escrever, visto que História não era a sua área de estudo, 

mas, mesmo assim, fez a redação e enviou. Tal programa fornecia uma bolsa durante o 

período de um mês e meio para o estudante se dedicar aos estudos sobre história, tema em 

vigência nos Estados Unidos. Geraldo recebeu um e-mail avisando que havia sido reprovado, 

mas recebeu muitos elogios por não ser da área e ter se prontificado a tentar o concurso; ainda 

lhe disseram que haveria outras oportunidades e que ele deveria acompanhar a publicação de 

outros editais. Geraldo ficou apreensivo porque não sabia nem onde acompanhar tais editais, 

pois tomou conhecimento desse concurso através do site da UEMG. Para sua surpresa, depois 

de um tempo, recebeu um e-mail que, segundo ele, dizia: “lembra que gostamos do seu texto 

naquela época, agora surgiu um programa de meio ambiente, então faça uma redação sobre 

o tema evolução das políticas ambientais no Brasil”. 

O entrevistado confessa que ficou muito feliz, pois, no momento, estava estudando 

Direito Ambiental, então tinha conhecimento, assim escreveu a redação e a enviou. A sua 

aprovação causou um boom na unidade da UEMG de João Monlevade – “nossa o menino 

daqui passou na redação, vai pros Estados Unidos, passei a ser visto na Unidade”. Ele relata 

que isso gerou muita curiosidade por parte de alguns colegas da instituição, muitos lhe 

perguntavam como ele havia conseguido, e até mesmo os professores começaram a ficar mais 

próximos dele. 

No ano de 2016, Geraldo permaneceu por seis semanas nos Estados Unidos, tudo 

custeado pelo programa de formação de líderes SUSI- Global Environmental Issues, 

financiado pela embaixada americana e pelo Mansfield Center, com contribuição da 

Universidade de Montana (University of Montana). O entrevistado relata que ele e sua família 

não precisaram se preocupar, pois recebiam as instruções. Sobretudo os professores, nessa 

época, foram muito compreensíveis com ele, adiantaram provas, alguns fizeram média e 

deram nota, e lhe diziam “vai, não perde essa chance não por minha causa”. Geraldo conta 

que “naquele período assim, eu tive os melhores professores, mais flexíveis vamos dizer 

assim”.  

Geraldo considera muito importante ter feito um curso superior, não somente pelo 

diploma, mas porque através dele teve a oportunidade de socializar-se e ampliar suas relações 
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sociais. Ele afirma que isso teria aberto a sua mente: “o contato que você faz com pessoas de 

outras áreas, networking é muito importante principalmente quando a universidade tem 

muitos cursos né? Eu acho que esse é a grande chave assim”. Ele acredita que sua 

escolarização básica não tenha sido suficiente para que ele pudesse ingressar em uma 

universidade pública, pois necessitou de outras estratégias para que isso acontecesse, como 

a frequência em cursinhos pré-vestibulares e aulas particulares, e comenta: “nós, alunos que 

viemos da escola pública, pros alunos que vieram da [escola] particular, eles já haviam visto 

muito mais coisas que a gente, coisas que os professores falavam que era básico”. Além disso, 

comenta que “Física, Química, a própria Matemática tinha coisa que a gente nunca tinha 

sonhado na vida e o pessoal já sabia e tinha facilidade também”. Geraldo ressalta que o 

cursinho pré-vestibular foi importante para preencher lacunas da Educação Básica, pois, por 

meio dele, procurou amenizar suas defasagens. 

 

5.3.4 O ingresso e as vivências na pós-graduação stricto sensu – mestrado acadêmico  

 

Geraldo concluiu o curso de Engenharia Ambiental e Sanitária na UEMG mas não 

conseguiu imediatamente um emprego como engenheiro, assumindo um trabalho em uma 

empresa que não lhe satisfazia completamente. Em 2018, instaurou-se uma crise de emprego, 

e ele relata que assim pensou: “no meio da crise que estávamos vivendo, e ainda estávamos, 

eu falei, ‘oh gente, eu vou ter que fazer alguma coisa, e o que eu vejo que me paga alguma 

bolsa pra continuar me mantendo é o mestrado. Vou fazer o mestrado!’”. 

A escolha por cursar o mestrado em Engenharia Ambiental adveio, então, não de um 

planejamento acadêmico, mas de um conjunto de circunstâncias: a crise de empregos e a 

insatisfação com o emprego, confirmando que “as preferências e, em última instância, a 

própria escolha são resultado de uma espécie de adaptação dos agentes às condições sociais 

objetivas” (NOGUEIRA; PEREIRA, 2010, p.16). No entanto, segundo os relatos de Geraldo, 

a ideia de fazer um mestrado já existia desde a graduação, por influência de alguns 

professores que diziam: “você escreve bem, faz um mestrado!”. Contudo, Geraldo menciona 

que respondia assim: “‘gente eu sou péssimo de comunicação pra dar aula’, mesmo assim 

eles insistiam pra mim cursar o mestrado”. Então, isso ficou “martelando em sua cabeça”.   

Para ingressar no mestrado, Geraldo se valeu de “mecanismos de socialização 

secundária” (SILVA, 2003, p. 16), que oportunizaram uma rede de relacionamentos 

construída na vida escolar e acadêmica. Através de uma amiga, que na época estudava na 

UFOP, ele obteve informações sobre o processo seletivo do Programa de Pós-graduação em 
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Engenharia Ambiental (PROAMB/UFOP). Ele se recorda que a inscrição terminava em uma 

segunda-feira, e sua amiga o teria informado sobre o processo seletivo no sábado, logo, 

precisou passar o final de semana inteiro juntando toda documentação necessária para enviar 

pelo correio. Na preparação para o processo seletivo do PROAMB/UFOP, ele precisou 

estudar a bibliografia indicada no edital. Assim, ele foi aprovado e ingressou, em 2019, no 

mestrado em Engenharia Ambiental no PROAMB/UFOP. Seus familiares ficaram felizes 

com a sua aprovação:  

 

[e]ntão no começo eles não sabiam o que era isso. Eu tentei resumir como um curso 

pra você dar aula no Ensino Superior pra fazer eles entenderem. Aí meus primos 

que fizeram curso superior que falavam muito sabe: ‘Nossa, é muito bom, só os 

mais inteligentes que fazem [...]’ eles falavam isso [risos]. Então eles começaram 

a entender melhor, e falaram assim: então beleza. 

 

No PROAMB/UFOP, Geraldo conta que o seu tema de estudo e pesquisa envolve 

análises de relações multivariadas desde 1997 de uma bacia hidrográfica, a bacia do Rio 

Piracicaba, uma região onde há um rio principal e afluentes dando acesso às cidades mineiras 

Itabira, Ipatinga e São Gonçalo. Ele está investigando as inter-relações entre padrões, por 

exemplo, se o aumento do metal na água diminui o oxigênio, e também se há muita turbidez, 

que é quando a água está mais escura, se, nesse caso, há algum outro parâmetro que altera. 

Além disso, irá verificar se o ferro e o boro aumentaram desde 5 de novembro de 2015, época 

do derramamento da barragem de Bento Rodrigues, subdistrito de Mariana-MG. 

Para desenvolver sua pesquisa, Geraldo tinha dedicação exclusiva, pois recebia o 

auxílio de uma bolsa de mestrado que garantia a sua permanência e subsistência em Ouro 

Preto-MG. Ele afirma: “quase a metade da bolsa já ia pro aluguel. Tinha que comer, essas 

coisas tudo. Tirava um dia pra vir pra casa também. Não sobrava nada. Era 100% pra viver 

mesmo”. Ele relata ter gostado muito da estrutura da UFOP, dos laboratórios, aonde ia todos 

os dias fazer novas análises, durante a sua graduação não teve aulas práticas porque não havia 

laboratório na UEMG na época, sendo assim, na UFOP, ele tinha a oportunidade de 

aperfeiçoar sua prática como engenheiro.  

Além disso, relatou que gostava das disciplinas e das turmas menos numerosas pois 

essas possibilitavam um aprendizado melhor, e sentia-se, muitas vezes, desafiado por realizar 

coisas que pensava que não seria capaz de fazer. Além disso, Geraldo melhorou suas relações 

interpessoais, adquirido independência ao sair de casa pela primeira vez para estudar durante 

um tempo maior. 
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Devido a pandemia de Covid-19, Geraldo precisou alterar o seu projeto para que fosse 

possível desenvolvê-lo à distância e teve de abrir mão da bolsa de estudos. Expressando 

felicidade, relata que a sua orientadora foi muito compreensiva, e propôs algo que ele pudesse 

realizar na sua cidade, contudo, afirma que não essa não era uma opção fácil pois softwares 

utilizados para as análises são muitos pesados e ele não dispunha de condições tecnológicas 

suficientes.  

No entanto, embora Geraldo tenha relatado satisfação pela compreensão da 

orientadora sobre as alterações do projeto, as condições impostas pela pandemia o deixaram 

muito apreensivo e ele conta sobre esse processo de mudança.  

 

Ano passado, quando eu entrei né? Eu conversei com a minha orientadora que eu 

gostava muito de trabalhar com solos, poluição de solos e tal. Ela foi muito aberta. 

Eu já tinha um projeto em mente sabe, eu saí do meu TCC com uma ideia sabe que 

já tinha me dado naquela época e tal. Ela gostou da ideia, ia ter muito plantio, 

trabalhar na região do Rio Gualaxo da lama, ali. Ia ser um projeto assim, utilizar 

uma planta pra retirar metal do solo e ver como essas plantas se adaptam no 

ambiente ali. Chama fito remediação até. Com esse negócio da pandemia toda, o 

meu cronograma foi por água abaixo. Ano passado eu qualifiquei, tive uma nota 

muito boa, o projeto foi muito elogiado pela banca na época. Tinha umas visões 

que eu coloquei, umas análises assim que o pessoal não tinha pensado, não 

conhecia, não sabia se ia dar certo, então seria uma coisa inovadora também. Mas 

aí chegou a pandemia, meu cronograma foi por todo por água abaixo, um tanto de 

equipamentos da UFOP estragou, e ali começou meu desespero, eu pensei: ‘gente, 

o que é que vou arrumar a minha bolsa acaba em fevereiro, meu cronograma não 

consigo mais fazer em fevereiro! Meu cronograma era para começar em março’. 

 

Geraldo ainda nos confessou ter sofrido de ansiedade e chegou a dizer para a sua 

orientadora o seguinte:   

 

[o]lha não estou satisfeito, não tem um dia que eu acordo aqui sem tá preocupado 

com isso. Não consigo dormir, porque fico pensando que a minha bolsa vai acabar, 

como vou me manter em Ouro Preto? Aquela cidade cara de se viver não sei o 

que[...]. Aí ela falou: então pensa uma outra ideia e traz né? 

 

Geraldo expressa seu sofrimento e angústia por não tido condições financeiras de 

comprar um computador mais potente, o que lhe possibilitaria executar os programas que ele 

precisava, tendo chegado a encaminhar um e-mail para a coordenação do PROAMB/UFOP, 

relatando suas dificuldades e que elas acarretariam o descumprimento dos prazos previstos.  

 

A gente fez o comunicado falando do coronavírus, que o cronograma foi 

comprometido, os equipamentos da UFOP foram danificados, muitos alunos foram 

prejudicados, a gente tinha que mudar o projeto. Fomos até proativos no sentido de 

comunicar, falar que não dá pra fazer, fazer algo defensável. E eles[...] Beleza... 

Vai fazer, mas vai ter que qualificar de novo e fazer o estágio docência de novo. 

Foi um meio que retrocesso, sabe? A gente queria esse apoio, mas eles não 
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entenderam. Entenderam em parte, que mudar, beleza, mas tem que fazer isso e 

isso de novo. E são coisas que não afetam o andamento da gente, como futuro 

professor e como mestre. A gente vive vendo pesquisadores alterando metodologia, 

nenhuma pesquisa começa de um jeito e termina igual. Eu não entendi na verdade, 

porque eles foram assim com a gente. Mas é isso. Aí isso tudo contribuiu com meus 

traumas, pensava: ‘ah, gente, vou ter que começar tudo de novo, mesmo? Só 

disciplina que não’. Olha o transtorno, né? Aí estou respirando a cada dia. Um dia 

escrevo, um dia não quero ver, eu não vejo [...]. Não fico me matando por isso 

[risos]. 

 

Pelo exposto, Geraldo decidiu renunciar à bolsa e conseguir um emprego. Ele foi 

contratado como engenheiro em uma mineradora da sua cidade. Na época da entrevista, ele 

estava empregado há quatro meses, afirmou estar gostando muito do trabalho pois está 

atuando pela primeira vez como engenheiro ambiental em home office. Ele explica que está 

trabalhando na área de sustentabilidade, especificamente no setor de relação da empresa com 

a comunidade, no que se refere às questões sociais que envolvem a relação com o meio 

ambiente, realizando análises da produção, e a partir dessas elabora gráficos e relatórios.  

No momento da entrevista, aos 26 anos de idade, Geraldo revela não ter expectativas 

em relação a pós-graduação para a sua vida e foi possível perceber um sentimento de tristeza: 

“isso tudo já interferiu nesse meu desejo de continuar, que hoje em dia não existe mais”. E 

ainda no relato abaixo:  

 

[v]ou ser bem sincero sabe. Eu hoje cheguei num estado emocional e tudo que eu 

não quero mais [...]. Pra mim já deu. Já me gerou um trauma, sabe? Nem tenho 

vergonha de falar, não. O mestrado gerou um trauma mesmo na minha vida. Tem 

dia que eu acordo tipo assim ‘ah, hoje eu vou acordar [...]’. Voltei pra minha cidade, 

comecei trabalhar, aí eu penso ‘não vou me matar por isso’, voltei a trabalhar, algo 

que eu sempre quis fazer mais do que a pós, ainda mais que consegui um emprego 

na minha área. A pós eu vou levando, do jeito que der e quando der, eu vou lá e 

defendo isso.  

 

Por fim, mesmo diante das dificuldades objetivas e emocionais vivenciadas por 

Geraldo para continuidade do mestrado, ele considera que alcançou seus principais objetivos, 

pois está muito satisfeito com o trabalho de engenheiro. Ele atribui aos seus próprios esforços 

o seu percurso de longevidade escolar, pela sua determinação e curiosidade, por não querer 

ficar parado, ressaltando que contou com apoio familiar, mesmo que os estudos nunca tenham 

sido o objetivo principal da família: “igual tem famílias que falam ‘meus filhos vão crescer 

e ir pra faculdade’. Lá em casa nunca teve disso, se você quiser ir beleza, e se não vai 

trabalhar. Se você não quiser trabalhar, você faz isso. Então sempre foi muito aberto”. 
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5.4 Maura: “professora doutora desde o primeiro dia na graduação” 

 

Maura é natural da cidade de Dores de Campos, no estado de Minas Gerais. No 

momento da entrevista, a estudante tinha 30 anos de idade, era solteira e se autodeclarou 

como branca. Ela era licenciada e bacharela em Educação Física pela UFOP, mestra em 

Saúde e Nutrição pelo Programa de Pós-graduação em Saúde e Nutrição (PPGSN/ UFOP) e 

residia em um imóvel alugado na cidade de Ouro Preto-MG.   

Desde o primeiro contato, Maura demonstrou interesse em participar da pesquisa, 

aspecto reforçado em diferentes momentos da entrevista quando demonstrou satisfação em 

poder falar da sua trajetória escolar e de suas experiências. Ela se mostrou à vontade, mesmo 

diante de questões que expunham aspectos negativos dessa experiência. 

 

5. 4. 1 A família de Maura: condições de existência e dinâmicas familiares  

 

A origem dos avós de Maura aponta para uma realidade de poucos recursos materiais 

e culturais. Seus avós paternos não possuíam nenhuma escolaridade, seu avô era tropeiro e 

sua avó lavradora. Os avós maternos só sabiam escrever o nome e nunca frequentaram a 

escola, o avô era pequeno comerciante e a avó, dona de casa. Com relação à escolaridade dos 

tios paternos e maternos, todos eles sabiam ler e escrever, todavia nenhum concluiu o Ensino 

Médio; os tios maternos residiam na zona rural em um distrito da cidade de Tiradentes, Minas 

Gerais, tendo acesso dificultado à escola e quase todos trabalhavam com artesanato ou com 

produção de alimentos e revenda para os comércios da cidade. Um dos seus tios era dono de 

uma pousada na cidade histórica e turística de Tiradentes-MG. Dos primos paternos, apenas 

um cursou Ensino Superior e era engenheiro ambiental e os demais não concluíram o Ensino 

Médio. Já os primos maternos tinham diploma de Ensino Superior, mas a entrevistada não 

tinha informações sobre o que cursavam. 

Os pais de Maura também eram pouco escolarizados e não completaram o Ensino 

Fundamental. A mãe trabalhava como faxineira e o pai como auxiliar de serviços gerais.   

No que diz respeito ao capital escolar, a geração dos pais e tios de Maura não se 

diferencia muito em relação aos avós da entrevistada, possivelmente em razão de sua própria 

posição social, sendo que a necessidade de recursos básicos dificilmente vai ao encontro do 

desenvolvimento de disposições que se voltem aos estudos.  

Maura é a quarta filha de seis irmãos – ela tem três irmãos mais velhos, que 

concluíram o Ensino Fundamental I, isto é, a 4ª série (5ºano), sendo que, dos dois irmãos 
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mais novos, um cursou o Técnico em Administração no IFMG, e a outra cursa o Ensino 

Superior em Administração. A família de Maura tinha uma renda inferior a dois salários-

mínimos.  

Com relação à dinâmica familiar, Maura, durante toda a sua infância e adolescência, 

morou com seus pais e seus cinco irmãos. A família residia em uma casa de quatro cômodos, 

contando o banheiro, sendo que dois cômodos serviam de dormitório, um para seus pais e 

seu irmão mais novo, e outro com duas camas de solteiro que eram divididas entre ela e seus 

quatro irmãos, permanecendo nessa condição até os seus 15 anos. Posteriormente, seu pai 

construiu mais dois cômodos na casa, sendo uma sala e um quarto para ela e sua irmã, então 

o outro quarto ficou para seus irmãos homens. 

A entrevistada revela que sempre ficou sobre os cuidados da mãe, contudo, era o pai 

quem exercia a autoridade maior e era extremamente rígido. A mãe era mais flexível, 

inclusive deixava que ela e seus irmãos saíssem de casa no horário em que seu pai estava 

trabalhando, desde que eles chegassem em casa antes dele.  

No que diz respeito ao cumprimento de tarefas domésticas pelos filhos, por ter irmãos 

homens e ser a quarta irmã mulher, mais velha, Maura ficava encarregada de auxiliar a mãe 

na cozinha, na lavagem das roupas e na limpeza da casa. A entrevistada comentou que 

diversas vezes teve de faltar na escola para ajudar sua mãe, inclusive ela pedia que a menina 

faltasse, pois não dava conta de tudo sozinha. Seus irmãos homens, devido a essas 

circunstâncias de dificuldades materiais, começaram a trabalhar muito cedo, com 10 anos de 

idade. Apesar dessa rotina, a entrevistada relata que tinha tempo pra brincar e estudar.  

Com relação ao acompanhamento da escolarização, a família de Maura se distingue 

das demais apresentadas (Geraldo, Luiza e Marcelo), pois havia pouco incentivo aos estudos. 

Segundo Maura, “ambos [os pais] não incentivavam, eram indiferentes, se eu quisesse 

estudar, estudava; se não quisesse, não estudava. Não tinha nenhuma cobrança quanto a isso”. 

Ela ainda reforça: “estudar, como te falei, era uma escolha minha, porque meus pais não 

estimularam essa parte. Inclusive, era mais desestimular do que de fato estudar”. Quando 

questionada a respeito da importância que seus pais davam ao fato de ela frequentar a escola, 

Maura é enfática em dizer: 

  

[z]ero, pois eles não compravam o material escolar, e se falasse que ia faltar a aula 

eles não viam nenhum problema, eram indiferentes ao fato de ir estudar nessa 

época. Meu pai muitas vezes falava mesmo que era pra eu parar de estudar, porque 

na visão dele, mulher nasceu pra ficar dentro de casa e ser dona de casa, não 

precisava de estudo. 
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Os dados relativos à família de Maura vão ao encontro de Viana (2000), que 

identificou a ausência de investimento escolar por parte de algumas famílias de camadas 

populares. Contudo, observa-se um sobre-esforço por parte da mãe de Maura para comprar 

os seus materiais escolares, o que ela fazia escondido do pai, com os poucos recursos 

destinados às despesas da casa. Evidencia-se, nesse caso, que o baixo capital cultural dos pais 

de Maura, provenientes das camadas populares e sem outros exemplos em que pudessem se 

ancorar para apoiar a filha nos estudos, e movidos por uma “lógica do necessário” 

(BOURDIEU, 2008), ou seja, pela necessidade de sobrevivência, impediu que eles 

compreendessem e valorizassem os estudos para os seus descendentes. Em função disso, cabe 

lembrar que é comum, nas camadas populares, a ausência de um projeto de estudos, pois 

essas são caracterizadas por pais desprovidos de capital cultural e econômico, que, 

provavelmente, não conseguiram incorporar lógicas escolares que pudessem favorecer a 

escolarização dos seus descendentes (THIN, 2006). 

Nas tarefas escolares, Maura conta que não havia ninguém para ajudá-la, quando não 

conseguia fazer sozinha, pedia auxílio aos colegas e professores. Quanto às reuniões 

escolares, seus pais não as frequentavam, ela se recorda que na escola sempre lhe falavam: 

“nossa, seus pais não estiveram na reunião”. Nota-se que os pais de Maura não foram 

“pedagogicamente” presentes com relação a frequência nas reuniões escolares e na ajuda nas 

lições escolares da filha (PORTES, 2001, p. 111). 

No que diz respeito aos valores passados por sua família, Maura mencionou o fato de 

ser correta e resguardada como mulher: “e também, pelo meu pai ter dois filhos [...] por ele 

sustentar o ambiente familiar, sempre passou isso pra gente, de trabalhar, ter o seu sustento 

do próprio suor e não mexer com coisas erradas, desde drogas a coisas assim”. Observa-se a 

transmissão de valores de honestidade e de uma ética do trabalho fortemente presente nesta 

família. 

 

5.4.2 Percurso e experiências escolares de Maura na Educação Básica   

 

A trajetória escolar de Maura se deu integralmente em instituições públicas e não 

ocorreu de forma linear, havendo um histórico de dificuldades familiares, cognitivas ou 

relacionais que vem à tona ao longo de sua narrativa. Ela iniciou seu percurso escolar aos 

cinco anos de idade na Educação Infantil em uma instituição municipal de Dores dos 

Campos-MG, a única escola pública do município que atendia a essa faixa etária. 

Posteriormente, no Ensino Fundamental I, foi estudar em outra instituição do município, pois 
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afirma que não tinha outra opção: “tinha particular, mas não fazia parte do nosso poder 

aquisitivo, então, nem tinha essa escolha”. Já no Ensino Fundamental II, estudou em 

instituição estadual, a única pública desse nível de ensino, onde permaneceu até a conclusão 

do Ensino Médio. Os estabelecimentos de ensino sempre foram “escolhidos” pela mãe em 

razão da gratuidade e proximidade da sua residência. 

Apesar ter tido dificuldades de aprendizado e financeiras, a estudante tem boas 

lembranças do seu primeiro ano no Ensino Fundamental, em especial da sua primeira 

professora, que se chamava Eliana. Maura relata que “ela era calma, passava assim um 

conhecimento. E foi marcante pra mim, porque nesse período eu tive uma certa dificuldade, 

aí ela era muito calma pra explicar, pra nos abordar, e aí era tranquilo”. Maura também se 

recorda da sua professora da 3ª série, chamada Betânia, nessa época, no ano de 1998, foi 

reprovada porque ficou seis meses sem ir à escola devido ao fato de que a sua irmã caçula 

teve pneumonia e chegou a ser internada, então sua mãe precisou ficar com ela no hospital e 

lhe pedia que faltasse à escola para realizar os afazeres domésticos. Além disso, Maura 

também tinha dificuldades de relacionamento pelo fato de ser tímida, e nos disse que pensava 

ser: 

 

[o] patinho feio da escola e aí eu não queria me relacionar, juntou tudo, sabe? Tinha 

dificuldade de aprendizagem, me sentia menos que meus colegas, tinha que ajudar 

a minha mãe, aí juntou tudo e eu fui reprovada. Eu mais me excluía do que eles me 

excluíam de fato. Então, por eu ter questão de ser tímida, às vezes, e por ser de um 

poder aquisitivo menor, então, às vezes eu me sentia menos que eles. 

 

Apesar de sempre ter tido casa própria, a vida econômica da sua família sempre foi 

muito difícil, conforme nos relata: “a minha família era pobre, uma renda familiar muito 

baixa, meu pai recebia um salário-mínimo na época pra sustentar oito pessoas, incluindo ele, 

então, era um salário-mínimo”. Tal situação só veio a melhorar quando seus irmãos 

começaram a trabalhar, mas, ainda assim, a situação financeira permaneceu complicada, os 

custos com a alimentação aumentaram conforme eles iam crescendo. E, dessa época, ela se 

recorda: “lembro que a gente começou a ter o Bolsa Família, aí minha mãe conseguia 

comprar um eletrodoméstico, uma geladeira, coisa que a gente não tinha, mas não lembro a 

idade ao certo agora, mas sempre foi assim, de ter o básico”. Conforme observam Grignon e 

Gruel (1999, p. 2), “a vida dita material não impõe somente limites práticos à atividade 

estudantil; ela intervém moralmente no conjunto da vida intelectual [...]”. 

O desempenho escolar de Maura, após a reprovação na 3ª série (4º ano), melhorou 

drasticamente, ela se dedicava mais e tinha notas excelentes, principalmente nas disciplinas 
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de Matemática, Geografia e História. Além disso, ela começou a se relacionar melhor com 

seus professores e colegas. Como nessa época ela fazia parte de uma equipe de handebol, que 

se encontrava para treinar, Maura afirma que o esporte possibilitou que fizesse muitas 

amizades. Além disso, seus professores de Educação Física a motivaram e a incentivaram 

dar continuidade aos estudos, visto que sempre gostou de esporte, o que fez com que ela, de 

fato, tivesse certeza de que no futuro queria ser um deles. Observa-se influência desses 

professores não somente na continuidade dos estudos, mas também na escolha do curso 

superior em Educação Física. 

A 5ª série (6ºano) foi um marco importante na vida da estudante, porque, nessa época, 

seu pai falou que ela não iria mais estudar; depois, com muito custo, ele acabou permitindo, 

todavia, não quis comprar material escolar. Então, a sua mãe comprava os materiais 

escondido para ela. Nesse mesmo período, Maura teria tido um problema escolar devido ao 

abuso de autoridade da sua professora de Matemática. Após conversar com a sua mãe sobre 

a situação, ela compareceu à escola, sendo o único momento da sua vida escolar que sua mãe 

atuou efetivamente na sua interação com a escola. 

Já no Ensino Médio, aos 15 anos de idade, a entrevistada começou a trabalhar como 

atendente de padaria no período da tarde, das 14h às 20h, e pela manhã cursava o Ensino 

Médio. De acordo com os seus relatos, o trabalho contribuiu no seu processo de socialização, 

para além disso, o esporte também foi fundamental, possibilitou que ela fosse aceita em 

variados grupos, independentemente da sua condição social, e isso teria repercutido de forma 

positiva no seu desempenho escolar. Com relação à continuidade dos estudos após o Ensino 

Médio, Maura comenta que seus pais nunca a incentivaram e nem mesmo a apoiaram, sendo 

indiferentes. 

 
Até porque, pra eles, essa realidade era muito distante. Eles não sabiam como 

funcionava, o Ensino Superior. Por conta da realidade econômica deles, eles não 

tinham essa dimensão, eles achavam que seria tudo pago, seria fora da nossa 

realidade, do nosso cotidiano.  

 

Desde o Ensino Fundamental, Maura já havia decidido que queria cursar Educação 

Física, todavia, na época, só havia oferta desse curso nas cidades de São João Del-Rei-MG e 

em Barbacena-MG, tornando-se inviável financeiramente para ela conciliar trabalho e 

estudo. Além disso, seus pais não tinham condições de ajudá-la, e não apoiavam a sua escolha 

do curso superior. Logo, Maura continuou trabalhando no comércio, mas com desejo e planos 

para dar continuidade aos seus estudos em uma universidade federal.   
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5.4.3 A preparação e o ingresso no Ensino Superior 

 

Aos 19 anos de idade, Maura foi aprovada no concurso público do munícipio de Dores 

dos Campos-MG para o cargo de agente comunitária. Ela trabalhava de 8 a 17h e às 19h ia 

para o curso particular pré-vestibular preparatório para o Enem, o qual tinha uma 

mensalidade acessível, que ela mesma custeava. Nesse cursinho, tirava suas dúvidas e 

aproveitava o espaço para se dedicar ao máximo, pois era onde ela dispunha de tempo para 

estudar. Além disso, aos sábados fazia aulas particulares de redação. 

A entrevistada conta que sempre quis cursar Educação Física, contudo, nos relatou 

que chegou a cogitar em fazer o curso Técnico em Economia, pois se identificava com 

estudos relacionados à economia e, na época, esse curso tinha uma mensalidade acessível, 

que lhe chamou atenção. Após o término do Ensino Médio, em 2008, aos 19 anos de idade, 

relata que permaneceu durante dois anos “nesse limbo. [Sabia] que eu queria dar 

continuidade aos estudos no curso de Educação Física, mas não sabia como”. Ainda neste 

intervalo, conta que ficou chateada, pois tinhas amigas que haviam ingressado no Ensino 

Superior, e ela se achava dedicada e tinha tido um excelente desempenho no Ensino Médio, 

e sentia-se capaz de estar onde as amigas estavam, porém, suas condições financeiras não lhe 

permitiam avançar. Maura, por diversas vezes, pensou na possibilidade de custear seu curso 

superior, todavia o valor da mensalidade era quase o seu salário do mês. Na época, por 

iniciativa do Governo Federal, foi criado o ProUni, assim, Maura logo viu a sua chance de 

ingressar no Ensino Superior, pois atendia aos critérios de escolaridade e renda familiar 

definidos pelo programa.  

Em 2010, fez a prova do Enem mas não obteve o êxito necessário para tentar com o 

ProUni. No ano de seguinte, tentou novamente, conseguiu 100% de bolsa pelo ProUni no 

curso de Educação Física. Todavia, devido à demora dos resultados, não teve como 

matricular-se naquele ano. Então, por conhecer pessoas da sua cidade que cursavam 

Educação Física na UFOP, obteve informações sobre a universidade, soube que essa 

dispunha de auxílios financeiros para a permanência do estudante, então viu que teria 

condições de subsistência. No meio do ano de 2011, realizou sua inscrição pelo SiSU por 

cota de escola pública, sendo aprovada no curso de Educação Física na UFOP, aos 21 anos 

de idade. A entrevistada afirma que o fato de as pessoas acreditarem na sua capacidade 

contribuiu para que ela desse continuidade aos estudos, entretanto, é perspicaz em dizer:  
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[mas] eu acho que é porque eu já tinha traçado em mente, então eu acho que o que 

contribuiu foi de eu nunca, em nenhum momento, [pensei] que eu iria desistir. 

Traçar este objetivo e querer chegar lá. Eu sempre soube, tudo que eu pudesse falar 

Deus, então pela minha fé, mas eu sempre acho que foi Deus que me deu tudo [...] 

esse incentivo. Mas tem pessoas que nos inspiram no nosso redor, como 

profissional, como professor tem pessoas que conquistaram que inspiram a gente. 

Mas de fato, me incentivando, não tive muito isso não. 

 

Expressando felicidade, revela que a escolha pelo curso adveio pelo fato de sempre 

acreditar no esporte, no poder que esse tem de mudar a vida das pessoas de uma forma 

educacional. E ainda nos disse: “porque [o esporte] tem todos os pré-requisitos que a gente 

precisa na vida que é: determinação, superação, ética e respeito. Então acho que a Educação 

Física consegue abranger tudo isso dentro de uma profissão, aquilo que precisamos na vida”. 

Sobre quando obteve a aprovação no curso superior, disse:  

 

[me] senti muito privilegiada, a pessoa mais abençoada, mais [...] sentimento de 

gratidão que não tinha dimensão. Vontade só de agradecer a Deus, agradecer [...] 

Por essa graça, benção que Deus estava me dando. Sentimento de alegria de onde 

eu vinha e pra onde Deus estava me levando. Então era um sentimento único de 

agradecimento, sem fim de uma alegria ímpar na minha vida. De fato, é um divisor 

de águas na minha vida.  

 

Contudo, seus pais, não tiveram uma boa percepção da sua aprovação na UFOP e não 

aceitaram “de bom grado”, seu pai, por ser muito rígido, não aceitava o fato de uma filha 

mulher sair de casa, e lhe dizia: “você vai sair e não volta mais!’. Ele não via isso com bons 

olhos’’. Além disso, ela já era funcionária pública concursada, e teria conseguido bolsa pelo 

ProUni na cidade vizinha, assim, não precisaria se mudar, então, seus pais não compreendiam 

o porquê de ela ir para uma outra cidade para estudar. Eles se preocupavam muito porque 

não poderiam ajudá-la com a sua subsistência, e, estudando durante todo o dia, ela não 

poderia trabalhar. A experiência da entrevistada no Ensino Superior, a princípio, foi 

perpassada por questões de ordem econômica e acadêmica. Maura nos contou que, por ser 

oriunda de uma cidade do interior, percebeu que estava muito aquém de vários colegas da 

turma, pois a qualidade do ensino que recebeu durante a Educação Básica, para ela, não 

chegava perto da grandiosidade do ensino público de uma universidade federal. Sendo assim, 

no início do curso, ela teve dificuldades acadêmicas, necessitando dedicar-se muito aos 

estudos para obter boas notas. Além disso, Maura teria tido dificuldades financeiras porque 

dependia totalmente da universidade para se manter em Ouro Preto-MG, e seus pais não 

podiam ajudá-la financeiramente. Sobre isso, Maura diz: “ficava pensando, preciso conseguir 

bolsa alimentação e permanência, preciso entrar num projeto”. 
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Maura confessa que a sua maior dificuldade teria sido sair de casa, o que lhe acarretou 

um choque de realidade, mas, em suas palavras, isso era algo muito bom, que lhe trazia mais 

vontade de continuar, pois sempre quis cursar o Ensino Superior. Além disso, ela não tinha 

a dimensão que era tão bom sair de casa e vivenciar outros mundos, porque vivia no seu 

“mundinho” de cidade pequena. Seus pais, por serem muito protetores, não a imaginavam 

andando com as suas próprias pernas e fazendo as coisas sozinha, assim, quando chegou em 

Ouro Preto-MG, sentia como se estivesse em uma metrópole, mas nos dias de hoje visualiza 

que a cidade é pequena. Acerca disso, Portes (2001, p. 89) observa que “a saída de um jovem 

pobre do seu lugar de origem para estudar é sempre complexa. Envolve toda uma estratégia 

de aproximação e de dependência de diferentes sujeitos na construção de uma tessitura de 

pontos frágeis”. 

O relacionamento com os colegas teria sido excelente, estudavam e compartilhavam 

conhecimento, e às vezes participam dos mesmos projetos de Iniciação Científica, e saíam 

juntos para passeios ecológicos. Quanto aos professores, tinha relacionamento de 

proximidade com todos, costumava se encontrar com eles em outros espaços para além da 

universidade, em especial, com a sua professora orientadora de Iniciação Científica, com 

quem, desde o primeiro período, teve um contato mais profundo, e até os dias de hoje, 

segundo ela, o relacionamento entre elas está para além do profissional chegando a ser 

pessoal. A estudante tinha excelente desempenho nas disciplinas, chegando a ser premiada 

pelo melhor coeficiente do curso de Educação Física. 

Durante a graduação, Maura participou do Programa Institucional de Bolsa de 

Iniciação à Docência (PIBID) e de projetos de Iniciação Científica, extensão universitária e 

monitoria. A entrevistada menciona que a busca por cursar o Ensino Superior aconteceu “por 

que eu sabia que era a única chance de eu [...] ser alguém na vida era por meio dos estudos, 

de forma correta, ética”. Quando questionada sobre a importância dos estudos superiores, 

Maura afirma: 

 

[e]u acho que o Ensino Superior é um divisor de águas igual eu falei mesmo. Ele 

[...] há tanto para te dar [...] tanto para facilitar[...] tanto pra te dar facilidade [...] 

[tanto] questão de poder aquisitivo, melhora financeira, [quanto] uma forma 

totalmente de enxergar o mundo. Você convive com diferentes culturas, com 

diferentes pessoas [...] então é um ensino pra vida desde acadêmica quanto pessoal. 

Acho o Ensino Superior excepcional. Muito mesmo! 

 

Enfim, Maura acredita que a escolarização básica teria sido suficiente para que 

ingressasse em uma universidade pública, embora tenha, por pouco tempo, custeado aulas 
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particulares de redação e um cursinho pré-vestibular para realizar a prova do Enem. Para ela, 

a qualidade do ensino público difere da qualidade do ensino privado, a entrevistada considera 

que a qualidade do ensino da Educação Básica da rede privada é de excelência, porém, 

afirma: “mas a minha trajetória escolar foi capaz de me levar onde queria estar, numa 

universidade pública federal”. 

 

5.4.4 O ingresso e as vivências na pós-graduação stricto sensu – mestrado acadêmico  

 

Após a conclusão da licenciatura em 2016 e o bacharelado em Educação Física em 

2018, Maura permaneceu na cidade de Ouro Preto-MG, tendo realizado uma especialização 

em Psicomotricidade e outra em Educação Física Escolar. A pós-graduação stricto sensu 

entrou como projeto em sua vida, pois sempre ela sabia aonde queria chegar. 

 

Eu já disse que seria professora doutora desde o primeiro dia na graduação. Nunca 

passou na minha mente a possibilidade, nunca foi uma opção de não chegar a isso. 

Poderia demorar anos, mas era um objetivo traçado que eu queria fazer doutorado. 

Eu queria ser professora doutora. Pelo meu aprofundamento, por estar envolvida 

em diferentes âmbitos dentro da Universidade Federal, desde ensino à monitoria, 

além de extensão, isso conseguia abrir um leque de conhecimento [...] de tudo que 

a universidade podia me proporcionar. E poder saber por exemplo o que eu poderia 

trabalhar[...] fazer de projeto [...] o que eu gostava[...] então isso me auxiliou muito 

na minha entrada na pós-graduação. Esse anseio de querer chegar ao doutorado. 

Esse anseio de querer conhecer mais, de aprofundar nos estudos [...] e saber tudo 

que a universidade podia me oferecer. Isso foi um facilitador para chegar na pós-

graduação. 

 

Tendo bem claros os seus objetivos, Maura optou por cursar o mestrado na UFOP, na 

mesma instituição em que havia se graduado. Isso, para ela, teria sido um facilitador, pois já 

tinha conhecimento da instituição, bem como da linha de pesquisa sobre Bioquímica e 

Fisiopatologia da Nutrição e tinha familiaridade com os professores, contudo nessa 

instituição não havia um programa de pós-graduação voltado para o curso de Educação 

Física, logo, Maura pensou que teria como opções o mestrado em Educação e o mestrado em 

Ciências Biológicas, na mesma instituição. No entanto, a sua orientadora da graduação, nessa 

época, era docente do Programa de Pós-graduação em Saúde e Nutrição (PPGSN/UFOP) e 

como ela queria tê-la novamente como orientadora optou pelo mestrado nesse programa.  

Na preparação para o processo seletivo, Maura conta que precisou de muita 

dedicação, tendo permanecido na universidade muitas das vezes por 24 horas do seu dia, em 

projetos de IC, extensão e grupo de estudos. Além disso, menciona o incentivo emocional e 

científico que recebeu de seus professores e amigos que acreditavam na sua capacidade. Ela 
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foi enfática em dizer que eles sempre souberam o que ela queria, só aguçaram ainda mais o 

seu desejo por cursar o mestrado. No ano de 2019, ingressou no mestrado em Saúde e 

Nutrição (PPGSN/ UFOP). Seus familiares ficaram muitos felizes com a sua aprovação, 

embora não compreendessem bem do que se tratava, conforme mostra ao relato a seguir:  

 

[e]ntão [...], eles sabiam que era algo alguma assim [...] que era uma coisa muito 

boa [...] mas eles não têm dimensão do que é mestrado e um doutorado. Pra eles 

seria mais só estudar um pouco mais [...] alguma coisa assim. Eles não têm essa 

dimensão. Mas sabem que é algo que nem todos conseguem. Então eles têm essa 

dimensão. Mas, ainda hoje a minha mãe, porque meu pai não tem quase nenhuma 

dimensão disso. Mas minha mãe começa a ter uma visão da importância do que é 

um mestrado e doutorado.  

 

O seu tema de estudo e pesquisa, durante o mestrado, foi um novo suplemento com 

efeito ergogênico para atletas, sendo uma patente no grupo de estudos do PPGSN/ UFOP.  

 

Eu sempre falo que a UFOP foi uma mãe literalmente na questão assim [...]. Ela 

me formou [...]. Tanto financeiro quanto acadêmico. Porque a UFOP, através das 

bolsas da universidade, eu pude chegar aonde eu cheguei. Eu acredito que hoje[...] 

Tendo dimensão e sabendo de outras universidades, ela é uma grande facilitadora. 

Ela sempre disponibilizou para os alunos um número grande de bolsas. Então, se 

eu pudesse falar, eu deixaria meu agradecimento a Universidade Federal de Ouro 

Preto. Sem as bolsas eu não seria capaz de chegar ao doutorado e ter essa formação. 

A UFOP foi primordial para minha formação. Meus pais nunca puderam me ajudar 

aqui não. Eles não [...] pra não falar que não me ajudavam em nada, minha mãe 

por exemplo me dava uma roupa, porque o dinheiro era conta para pagar alimento 

e moradia, uma vez ou outra ela me dava roupa, porque não sobrava dinheiro. Então 

minha mãe me ajudava, e as vezes tinha semana que tinha acabado o dinheiro e ela 

me dava 20 reais para comprar coisa de café. Meus pais nunca puderam me auxiliar 

financeiramente. Por isso eu digo que a UFOP me sustentou o tempo todo. Ganhei 

bolsa permanência e alimentação. Desde o primeiro período fui abençoada em ter 

bolsa de extensão que se tornou bolsa de Iniciação [...]. Assim até minha formação 

no bacharel em 2017, ou seja, mais de três anos tendo bolsa. E o que me ajudou, 

meus pais nunca puderam me ajudar financeiramente também não na minha 

formação. 

 

Na ausência de modelos socializadores, familiares relacionados à escolarização, e 

práticas educativas voltadas para a valorização dos estudos, aspectos favorecedores da 

longevidade escolar, Maura atribuiu seu percurso escolar a uma providência divina, algo que 

foge a um planejamento prévio, mas que, para a sua surpresa, só poderia ser explicado por 

uma “ação de Deus na sua vida”, religiosidade que podemos evidenciar no seu discurso: 

 

Atribuo a Deus, por ter me fortalecido, não ter me deixado desanimar. E a mim 

mesmo, por ter traçado esse objetivo de vida e não desistir, e querer chegar até o 

final, porque quando chega a gente quer chegar, na verdade nem chegar ao final, 

porque quando a gente estuda a gente quer sempre mais e mais, e fica sedenta [...] 

A minha fé, a Deus, a sabedoria e discernimento nos momentos difíceis e 

financeiros que eu tive, muita calma [...] Isso advém dessa fé, desse Deus. E igual 
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eu falei essa determinação minha de saber aonde eu queria chegar. Isso é o ponto 

chave. E também com certeza eu queria proporcionar [...] que meus pais se 

orgulhassem de mim, de onde eu estava chegando. E poder em algum momento[...] 

após a minha formação adquirir um trabalho melhor e proporcionar a eles um 

estado de vida melhor. 

 

É evidente a falta de um projeto consciente e elaborado precocemente pela estudante, 

ou por sua família, que levasse ao seu acesso e à sua permanência no Ensino Superior e, 

posteriormente, no mestrado acadêmico. No entanto, esse planejamento de futuro parece ficar 

mais claro para Maura após a conclusão do Ensino Médio e o ingresso no Ensino Superior, 

momentos em que as chances objetivas de sucesso (BOURDIEU, 1998b) parecem possíveis 

(“Eu já disse que seria professora doutora desde o primeiro dia na graduação”). 

Planejamentos não construídos precocemente e que são construídos à medida que o sucesso 

vai se apresentando nas carreiras escolares foram verificados por Viana (1998) e Maria Souza 

(2009) em trajetórias escolares longevas de estudantes oriundos de famílias das camadas 

populares. Nota-se que, apesar da precariedade das condições materiais, Maura, desde muito 

cedo, interessou-se pelo jogo escolar, sendo que suas disposições e estratégias de 

investimento no futuro foram, continuamente, ganhando mais regularidade. De acordo com 

Bourdieu (1998a, p.104), “a trajetória ascendente tende a se prolongar e se realizar: espécie 

de nisus perseverandi em que o trajeto passado se conserva sob a forma de uma disposição 

frente ao futuro”. Assim, a estudante buscou se dedicar fortemente aos estudos. 

No que se refere as suas vivências acadêmicas no PPGSN/UFOP, Maura relata que 

se dedicava exclusivamente a sua pesquisa, pois possuía o auxílio de uma bolsa de mestrado 

que garantia a sua subsistência em Ouro Preto-MG. No final do mestrado ministrou algumas 

aulas esporádicas, mas sem vínculo empregatício, sendo que a sua dedicação aos estudos do 

mestrado sempre foi primordial. Ela enfatiza: “eu sabia aonde queria chegar e aonde queria 

chegar eu precisava dedicar aos estudo. E sem a bolsa iria fazer, mas minha dedicação seria 

menor”. Maura ainda expressa a sensação que sente por cursar o mestrado:  

 

É muito gratificante e é engraçado [...] por a gente vir de uma classe social baixa, 

a gente tem uma dimensão que o mestrado e o doutorado estão tão distantes [...] 

que as pessoas que chegaram lá são tão únicas, tão exclusivas, que a gente [...] nós 

[...] não seriamos capazes de chegar. Hoje pensando, é tão palatável, tão acessível, 

é tão como igual a graduação. A única diferença é que você vai estudar uma área 

[...] aprofundar numa pequena área. É gratificante. Uma troca de saberes com 

pessoas que estão mais aprofundadas dentro de certos temas e áreas. É diferente, 

mas ao mesmo tempo, você vê que é muito igual a transformação de graduação. 

Não muda. Não muda sabe [...] Eu achava que era tão inalcançável. Hoje eu acho 

tão normal. 
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Hoje, aos 30 anos de idade, Maura é mestra em Saúde e Nutrição pelo PPGSN/UFOP 

e doutoranda no mesmo programa. Tal trajetória teria sido traçada ainda no mestrado, ao ver 

sua chance de ingresso no doutorado em um projeto de pesquisa sobre a pandemia da Covid-

19 aprovado pela Capes. Assim, Maura logo pensou: “não sou tão jovem, tenho 30 anos, 

preciso estudar mais rápido, terminar antes dos prazos, pra tentar concurso e ter acesso rápido 

a essa vida mais equilibrada”. Maura tinha uma amiga do mestrado que iria participar da 

seleção para o projeto de pesquisa e que a incentivou a fazer também, só que Maura dizia: 

“só faço se tiver exercício físico porque não quero sair da minha área”.   

Ao conversar com a sua possível professora-orientadora, essa lhe propôs o estudo 

acerca do distanciamento social que envolve a pandemia da Covid-19, as alterações de 

comportamento sedentário e da inatividade física que culminam na alteração de fatores 

bioquímicos. Maura aceitou a proposta de continuar tal estudo no doutorado e, para atender 

os prazos da seleção, se esforçou e defendeu o mestrado antes do prazo máximo (2021). No 

momento da entrevista, já cursava o doutorado em Saúde e Nutrição no PPGSN/UFOP, e seu 

tema de estudo e pesquisa envolve a avaliação de tais alterações citadas anteriormente e os 

possíveis riscos de doenças crônicas, hipertensão e diabetes nos parâmetros de vida da 

população, especificamente, das cidades localizadas em Minas Gerais. Enfim, Maura tem 

como expectativa de futuro ser professora universitária (“Eu achava que era tão inalcançável. 

Hoje eu acho tão normal”), e continuar profissionalmente no meio acadêmico.  

 

5.5 Mel: “não importa o que eu vou fazer, sempre vou fazer bem”   

 

Mel é natural da cidade de Ouro Preto, localizada na região central de Minas Gerais, 

tinha 26 anos na época de realização da entrevista, era solteira e se autodeclarou branca. É 

graduada em Nutrição pela UFOP com período sanduíche na University College Dublin, pelo 

programa Ciência Sem Fronteiras. É mestra em Saúde e Nutrição pelo PPGSN/UFOP, vive 

em Ouro Preto-MG, com seus pais e sua irmã. 

Desde o primeiro contato, se mostrou bastante comunicativa e lisonjeada em poder 

contribuir com uma pesquisa de mestrado, relatando seu percurso de escolarização e suas 

vivências. Diante de dúvidas sobre aspectos de sua escolarização e dos pais, recorria à mãe, 

que estava em outro quarto no momento da entrevista.  
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5. 5.1 A família de Mel: condições de existência e dinâmicas familiares 

 

As suas origens sociais remontam a um passado com avós paternos e maternos de 

pouca escolaridade, ambos assinavam somente o nome e tinha profissões de trabalho pesado 

e pouco rentáveis em um meio rural do interior de Minas Gerais. A avó paterna era dona de 

casa e o avô paterno, pequeno comerciante. Já do lado materno, a avó era dona de casa e 

descendente de indígena, e o avô era agricultor e descendente de português. Com relação à 

escolaridade dos tios maternos, a família é numerosa, seus avós maternos tiveram 18 filhos. 

Os tios maternos moravam no distrito de Furquim, localizado em Mariana-MG, tendo alguns 

morando no estado de São Paulo-SP. Quanto aos tios paternos, oriundos de Santo Antônio 

do Salto, distrito de Ouro Preto-MG, esses compõem-se a uma família de oito filhos, a 

maioria residindo na Região dos Inconfidentes16. No geral, a entrevistada afirma que tem tios 

“desde analfabetos a graduados”. Dos primos, a maioria que ela conhecia concluiu o Ensino 

Médio, sendo alguns graduados, contudo, ela não tinha informações precisas sobre eles.  

Mel é fruto da união de uma empregada doméstica e de um aposentado/autônomo, 

sendo que seu pai, antes de aposentar-se, exercia trabalhos autônomos de serigrafia. Nenhum 

dos dois concluiu o Ensino Fundamental, e o fizeram até a 4ª série (5° ano). A sua mãe é 

oriunda do distrito de Furquim (Mariana-MG), e seu pai de Santo Antônio do Salto, distrito 

de Ouro Preto-MG.  

Mel é a mais nova de três filhos, sendo que o irmão mais velho é seu meio-irmão, 

somente por parte materna. Esse tem Ensino Médio completo, já sua irmã, graduada em 

Letras, recentemente terminou o mestrado na mesma área na UFOP. A entrevistada contou 

que, por seu irmão ser 15 anos mais velho que ela e eles não terem residido na mesma casa, 

não teve muito contato com ele durante o período escolar. 

De acordo com a entrevistada, a família sempre possuiu casa própria e residiram na 

zona urbana de Ouro Preto-MG, em um bairro de periferia mais afastado do centro, segundo 

ela, muito perigoso quanto à segurança em razão do tráfico de drogas e de uma vizinhança 

“não muito boa”. Os espaços são os mesmos dos dias atuais, a casa pequena, com dois 

quartos, cozinha, sala e banheiro; no andar de baixo, há uma oficina e o quarto do seu pai, 

onde esse realizava os seus trabalhos. Os pais de Mel são separados, então ela sempre dividiu 

                                                 
16A Região dos Inconfidentes é considerada mais uma localização histórica que uma divisão geopolítica de 

Minas Gerais. O mapa político do IBGE designa tal localidade como a microrregião de Ouro Preto-MG 

pertencente à Mesorregião Metropolitana de Belo Horizonte-MG. 
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o quarto com a mãe e sua irmã ficava no outro quarto da casa. A renda da família de Mel era 

inferior a dois salários-mínimos. 

Mel, durante a sua infância e adolescência, sempre morou com seus pais e sua irmã. 

Contudo, seus pais tinham uma relação conjugal conturbada, se separavam constantemente e 

depois voltavam a ficar juntos novamente. Na maior parte do tempo, ficava sob os cuidados 

da mãe, disse: “como a maioria das mulheres no Brasil que exerce essa função, trabalha, 

cuida dos filhos e da casa. Ela sempre cuidou da gente, disciplinar, esse tipo de coisa. Meu 

pai já era aquela figura que a gente sempre tinha medo, uma autoridade mais autoritária”. 

Seus pais sempre foram muito rígidos, sua mãe continua exigente atualmente, mesmo com 

as duas filhas adultas. Os pais não gostavam que as filhas saíssem de casa e brincassem na 

rua, pelo fato de a vizinhança não ser considerada adequada para as amizades das meninas. 

Retomando o estudo de Silva (1999), compreendemos que, na perspectiva desse 

autor, estratégia educógena17 é aquela que entende a escola ou a educação como uma 

estratégia fundamental de ascensão social. Segundo o autor, trata-se de uma forma de 

assegurar a permanência dos filhos no sistema escolar. Interessante observar que, em nosso 

estudo, o isolamento de Mel e da sua irmã em relação ao “mundo local” constitui uma 

estratégia educógena em seus estudos, visto que seus pais controlavam as suas saídas e as 

companhias afim de proteger as filhas das influências externas, advindas do universo local. 

Com relação à divisão das tarefas domésticas, essas eram divididas entre ela e a irmã. Com 

o passar dos anos, a sua irmã começou a implicar muito com ela na divisão das tarefas, isso 

fez com que “perdesse a paciência” e parasse de ajudar nos afazeres domésticos. Durante sua 

infância e adolescência, dividia seu tempo entre estudar e brincar, e, de vez em quando, 

ajudava o pai nos trabalhos com serigrafia. 

Os pais da entrevistada sempre deram muita importância ao fato de ela ir à escola, 

menciona: “porque meus pais não tiveram oportunidade, tiveram que trabalhar desde cedo, 

parar os estudos pra trabalhar, acho que nunca foi questionado, se a gente ia pra escola ou 

não, a gente ia pra escola e pronto, não tinha a opção de não ir, já que a gente pode, vai”. Sua 

mãe ia em todas as reuniões escolares, inclusive resolvia seus problemas escolares. Além 

disso, seus pais auxiliavam-na na realização das tarefas escolares quando tinha dificuldades, 

                                                 
17 O termo “estratégia educógena” foi utilizado por Jailson Silva (1999) para se referir às estratégias 

desenvolvidas pelos estudantes e suas famílias com vistas à ascensão escolar e social. Entretanto, o termo 

educógena é utilizado na sociologia da educação, desde os trabalhos de Jean Floud, para se referir a um 

determinado tipo de famílias e não às estratégias. De acordo com Floud (1961), as famílias educógenas são 

aquelas promotoras da escolarização dos filhos, ou seja, são famílias que desenvolvem um conjunto de práticas 

educativas que fomentam a escolarização e contribuem para o bom desempenho escolar dos filhos.  
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contudo, isso não perdurou por muito tempo, em função do pouco acúmulo de conhecimentos 

escolares que possuíam. Então, a partir de certa etapa da escolarização, Mel fazia as 

atividades sozinha, inclusive ajudava a sua irmã mais velha em suas dificuldades.  

Quanto aos valores passados por sua família, afirma ser honestidade, legalidade e 

generosidade, Mel diz que sempre gostou de ajudar as pessoas. Portanto, percebe-se a 

transmissão de valores morais que a família julga como essenciais para o convívio social 

(LAHIRE, 1997; PORTES, 2000 e 2001).  

 

5.5.2 Percurso e experiências escolares de Mel na Educação Básica  

 

O percurso escolar de Mel na Educação Básica iniciou-se em um estabelecimento 

particular de Educação Infantil aos dois anos de idade, sendo caracterizado por bons 

resultados, sem histórico de reprovação ou interrupções. Aos dois anos de idade, a mãe de 

Mel começou a ajudar o pai nos seus trabalhos autônomos e matriculou as duas filhas em 

uma creche particular. Posteriormente, matriculou-as em uma instituição municipal pré-

escolar. No Ensino Fundamental I, Mel mudou-se para outra instituição municipal, sendo que 

o Ensino Fundamental II foi cursado em uma instituição estadual, escolhida por sua mãe por 

ser uma das melhores escolas públicas do município de Ouro Preto-MG.  

Os estudos de Costa e Koslinski (2012) verificaram que as famílias levam em conta 

diversos critérios, como padrões acadêmicos, currículos, boas práticas de ensino, localização 

geográfica para a escolha do estabelecimento de ensino de seus filhos, sendo que os recursos 

de que dispõem variam em função das camadas sociais a que pertencem. Tais autores 

constataram que a escolha pelo estabelecimento de ensino público revela a existência de uma 

hierarquia de escolhas e de oferta nesse segmento que contribui para a manutenção do “quase 

18mercado oculto”, conforme pontuam Costa e Koslinski (2011, p. 255) e vem perpetuando 

desigualdades de oportunidades através de mecanismos de seleção de alunado (COSTA; 

KOSLINSKI, 2011; 2012). As famílias não estão inertes diante desse fenômeno e buscam 

melhores oportunidades educacionais para os filhos, como no caso da família de Mel, alguns 

pais e mães e camadas populares, cientes das diferenças entre as reputações das instituições 

escolares, deixam muitas vezes de escolher a escola próxima da residência quando acreditam 

                                                 
18 É oculto porque não há mecanismos formais, explícitos, de seleção de alunos em cada estabelecimento. São 

procedimentos velados que permitem a algumas escolas operar ativamente no mercado, que, do ponto de vista 

legal e formal, não é, nem pode ser fechado. Há vagas para todos – ao menos no ensino fundamental COSTA; 

KOSLINSKI, 2011, p.255). 
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que essa oferta um ensino de baixa qualidade, e buscam estabelecimentos mais distantes do 

local de moradia, considerados de boa qualidade. Quanto ao Ensino Médio, a instituição foi 

escolhida pela própria estudante.  

A entrevistada se recorda que, na mudança da pré-escola para a instituição de Ensino 

Fundamental, teria tido dificuldades de adaptação devido à mudança de rotina, e à falta da 

professora amorosa da Educação Infantil. Ela se recorda que, no seu primeiro ano na escola 

fundamental, não alcançava o bebedouro por ser muito baixa e que chorava constantemente 

de saudades da professora e da escola anterior. Nessa época, ainda se lembra que sofria 

bullying na escola por ser inteligente e pelo seu fenótipo– os colegas faziam piadas 

gordofóbicas que a entristeciam. 

Outro evento que a marcou foi quando, no final da 4ª série (5ºano), alguns policiais 

estiveram na escola em que ela estudava e revistaram seus colegas da turma, chegando a 

agredir um deles, sem motivo algum. Imediatamente, os pais desse colega o retiraram da 

instituição; a entrevistada relata que sua mãe teria ficado preocupada com a situação, então 

decidiu fazer o mesmo, apesar da instituição ser próxima da sua residência. Na época, havia 

duas escolas públicas consideradas as melhores do município, localizadas em outro bairro 

distante da sua moradia. A mãe optou, então, pela instituição com a menor lista de espera e 

custeou o transporte para que Mel e sua irmã fossem para escola.  

Isso nos remete a Portes (2001, p. 252):  

 

[n]ota-se todo um cuidado, um rol de preocupações, pequenas intervenções das 

mães [principalmente] naquilo que se refere ao trabalho escolar ou indiretamente a 

ele ligado [...] Essas ações são perceptíveis na busca do estabelecimento escolar e 

na escolha do estabelecimento [sempre público] quando viável, na luta pela 

matrícula, nos possíveis contatos com outras mães (na porta da escola) [...] mesmo 

que elas não pensem nisso como um projeto, mesmo que não se trate de uma ação 

racional visando a um fim futuro, distante [por exemplo, a chegada à universidade]. 

Para elas, trata-se de uma obrigação cotidiana que tem que ser feita, necessária para 

a formação do filho, para seguir em frente.  
 

Essa mesma estratégia, a escolha do estabelecimento de ensino, teria sido utilizada 

mais uma vez por sua mãe quando a estudante estava prestes a ir para o Ensino Médio. Com 

sucesso, novamente, ela foi matriculada em uma escola pública considerada de boa 

qualidade. Nas camadas populares, a cobrança por rigor, disciplina e cumprimento das 

normas denota a existência de uma imaginável excelência escolar (PERRENOUD, 1999), 

por consequência, do êxito estudantil. Nota-se, por exemplo, no que se refere à boa qualidade 

de uma escola, a importância dada às práticas de leitura, essenciais para o avanço da 

escolaridade, segundo Lahire (1997).  
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Sobre isso, Mel diz:  

 

Na 6ª série (7º ano), a professora de português lia pra mim e meus colegas, tenho 

muito apreço por ela. Ela lia pra gente ‘Meu pé de laranja lima’, [...] muito gostosa 

essa lembrança, porque todo dia que ela dava aula de português ela lia pra gente 

um capítulo. Era muito divertido! Acho que foi um dos primeiros livros que eu li, 

porque meus pais não tinham costume de ler pra gente, então, foi muito bom, mas 

ela me adorava, então, eu tinha que ir bem na matéria senão ela brigava comigo. 

Tinha ditado, a gente sabia as palavras que ela ia ditar, aí a gente decorava, lembro 

dessa dinâmica. 

 

Nesse período, Mel vivenciou um problema escolar que relatou do seguinte modo: 

“entrou um menino na minha sala e eu comecei a gostar dele, essas ‘paixõezinhas’ de criança, 

todo mundo tem”. Segundo ela, devido a essa “paixonite”, os colegas da turma não 

conversavam com ela, assim, ela se sentia muito sozinha e triste, tal situação impactou no 

seu estado emocional e no seu desempenho escolar. Ela relata que, ao contar o problema para 

a sua mãe, essa foi à instituição e pediu ajuda ao professor de Matemática, com o qual a filha 

tinha boa relação, o que amenizou a situação. A estudante relata que a situação com os 

colegas não melhorou totalmente, mas que teria se conformado, e disse: “o gosto pelos 

estudos falaram mais alto”. Posteriormente, nesse mesmo período houve uma “guerra de 

papel” na sala aula, da qual Mel não participara, visto que no momento estava na mesa da 

professora corrigindo o seu dever, todavia, foi notificada para assinar o livro de ocorrência. 

Ao relatar o problema a sua mãe, essa procurou o diretor da escola, explicou a situação, o 

que fez com que Mel não assinasse a tal ocorrência. Ela disse: “minha mãe era a pessoa que 

recorria à escola, ela sabia qual instância procurar pra isso com quem conversar na escola”. 

A estudante sempre se destacou na escola pelo excelente desempenho, mas se recorda 

que tinha professores que não sabiam ensinar, isso lhe causava, desespero por querer aprender 

o conteúdo. Todos os seus professores sempre a elogiaram por sua organização escolar e 

dedicação aos estudos, pois nunca deixou nenhuma atividade escolar sem fazer. Assim, 

devido ao incentivo de seus professores, anteriormente, à conclusão do Ensino Fundamental, 

decidira por cursar o Ensino Médio no Centro Federal de Educação Tecnológica (CEFET), 

campus Ouro Preto. Mel frequentou um curso preparatório para o processo seletivo, durante 

seis meses, custeado pelo seu pai.  

Ela afirma: 

 

[e]u queria ir pro IF porque as opções de Ensino Médio aqui de Ouro Preto são 

muitas escassas, tem poucas escolas, e as escolas [...] Dom Pedro [...] é uma escola 

muito lotada, minha irmã fez 2º grau lá, eu não achava que eu ia me encaixar, 

porque era uma escola muito cheia e bagunçada pelo que minha irmã falava, e eu 
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queria uma educação melhor, um lugar que me daria uma educação melhor, aí quis 

o IF porque além do Ensino Médio eu teria o Ensino Técnico junto, então já me 

qualificava pra entrar no mercado de trabalho. 

 

De acordo com Silva (1999), o papel do próprio jovem na condução de sua 

escolaridade se faz notar a partir das escolhas durante o Ensino Médio e, nesse processo de 

construção de novas estratégias escolares, conforme Lacerda (2006, p. 78), “o jovem cria 

seus planos de educação longeva e se mobilizam resistentemente nesse objetivo”. Segundo 

Portes (1993, p. 182), “uma escola de qualidade é aquela que propicia a continuidade 

imediata dos estudos e a inserção nos segmentos mais valorizados do sistema escolar”, sendo 

assim, cursar o Ensino Médio em uma instituição federal, de boa reputação e prestígio, 

certamente pode abrir caminhos para a continuidade dos estudos.  

A estudante cursou o Ensino Médio concomitantemente ao curso Técnico em 

Mineração. A distância entre a instituição e sua residência fazia com ela acordasse às 5h da 

manhã para pegar o transporte em outro bairro, visto que não tinha condições financeiras de 

custear duas passagens de ônibus. O seu 1º ano do Ensino Médio teria sido um período 

escolar conturbado financeiramente. Nessa época, seus pais se separaram definitivamente, e 

o que antes era uma relação amigável, quando Mel foi estudar no CEFET, se tornou uma 

relação conturbada: seus pais cortaram as relações financeiras, sua mãe teria parado de 

trabalhar com seu pai, e esse já não ajudava mais nas contas da casa. 

Toda essa situação fez com que a estudante ficasse em desespero, pois só tinha bolsa 

alimentação e eram seus pais que lhe ajudavam com o restante dos gastos. Nessa época, ela 

“correu atrás” e conseguiu o auxílio financeiro para seu transporte até a escola. 

Posteriormente, sua mãe conseguiu um emprego de doméstica e a situação começou a 

melhorar. No 3º ano do Ensino Médio, Mel conseguiu uma bolsa de monitoria e começou a 

se organizar financeiramente. Observa-se como as rupturas na economia doméstica familiar 

interferiram diretamente na trajetória escolar da entrevistada. Para Lahire (1997, p. 24), 

“situações como divórcio, morte ou desemprego [...] tendem a fragilizar a economia familiar 

e desencadear uma situação econômica precária (com repercussões na trajetória escolar)”. 

No CEFET, a estudante teria feito muitas amizades, alguns colegas já conhecia do 

cursinho, com os quais tem vínculo até os dias de hoje. Contudo, nessa época, seus pais 

continuavam rígidos e não permitiam que ela saísse com os colegas da turma; após, completar 

18 anos de idade, seu pai já autorizava que Mel fosse em algumas festas, algo que não 

acontecia recorrentemente devido à rigidez da sua mãe. 
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A entrevistada relata que cursar o Ensino Médio nessa instituição foi muito 

importante para seu aprendizado, autoconhecimento e sua autonomia para tomar decisões. 

Durante toda a sua Educação Básica, Mel se dedicara aos estudos, tendo um bom rendimento 

escolar. Apesar da difícil situação financeira da sua família no período do Ensino Médio, Mel 

revela que sua família “se virava” com as coisas básicas.  

Ela ainda comenta que todos os professores lhe marcaram de alguma forma: 

 

[...] costumava pensar muito nisso antes, antes da pós-graduação quando você tem 

mais tempo pra pensar na vida, hoje você sabe que não temos tempo para pensar 

na vida, né? [risos] aí eu pensava muito nisso, quando eu decidi que queria fazer 

uma pós pra ser professora, fiquei assim né? [...] Pensei em cada professor que 

passou na minha trajetória, tem influência nisso né? Nessa decisão. Desde a minha 

primeira tia Venância, minha primeira professora até os professores que me deram 

força pra entrar no IFMG, os professores do IFMG que tinha muita gente que me 

abriu os olhos pra tantas coisas, pra faculdade que eu nem imaginava que existia 

essa possibilidade, o que fazer e do porquê fazer. Então, todos os professores 

tiveram um dedinho, assim, na minha trajetória. 

 

Quanto à continuidade dos estudos após o Ensino Médio, mel afirma nunca ter 

transmitido isso claramente a seus pais, mas eles sempre a apoiaram em tudo. A escolha do 

curso superior foi uma incógnita pra ela, chegou a cogitar ser veterinária, arquiteta, médica e 

engenheira, afirma: “eu tinha uma noção que não importava o que fizesse, eu sabia que eu ia 

fazer bem, sempre tive essa noção, tenho isso até hoje comigo, não importa o que eu vou 

fazer, sempre vou fazer bem porque vou dar conta de estudar e aprender etc.”. Logo, decidiu 

por cursar medicina, contudo, não estava tão confiante. 

 

5.5.3 A preparação e o ingresso no Ensino Superior 

 

A própria escolha do estabelecimento de ensino, como apontado por Resende et al. 

(2011, p. 956) merece ser ponderada, pois varia “em função do lugar que as estratégias de 

escolarização ocupam no conjunto das estratégias de reprodução da posição de um grupo”. 

No discurso da entrevistada, percebe-se que a escolha da instituição para cursar o Ensino 

Médio se deu em função da qualidade do ensino ofertado, que a ajudaria na realização da 

prova do Enem.  

Ao final do Ensino Médio, Mel tinha o desejo de cursar medicina na UFOP, todavia, 

sempre pensou que era algo distante da sua realidade e que não teria nota suficiente para 

aprovação. Ela afirma que estudar em outra instituição que não fosse a UFOP seria inviável, 

devido às condições financeiras da sua família. Estudar em outra cidade, então, nunca foi 
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uma opção, visto que, na época, o suporte financeiro oferecido por outras universidades não 

se equiparava ao da UFOP, e, além disso, havia a imaturidade para estudar distante de casa 

Sobre isso, Mel diz: “não tinha experiência de vida, não saia ali na esquina, quiçá sair pra 

estudar em outra universidade, então achava que eu não ia dar conta, e ainda acho que não 

teria dado conta, financeiramente e emocionalmente”. Os resultados na prova do Enem não 

foram suficientes para Mel conseguir uma vaga nos cursos de arquitetura e medicina da 

UFOP, escolhidos por ela.  

Mel continuou se preparando para a prova do Enem em um cursinho pré-vestibular 

gratuito ofertado pela UFOP, em que os universitários eram responsáveis por ministrar as 

aulas e, ao mesmo tempo, ajudava o seu pai na oficina. Neste cursinho, ficou sabendo da 

possibilidade de realizar a transferência de um curso para outro. Assim, com os resultados da 

prova do Enem, se inscreveu novamente no SiSU por cota de escola pública, sendo aprovada 

na 6ª chamada – esse não foi o resultado que esperava, visto que ela tinha um excelente 

desempenho na Educação Básica. Assim, aos 18 anos, no ano de 2012, foi aprovada no curso 

de Nutrição da UFOP. A estudante nos contou que ficou feliz pela aprovação, apesar de não 

ser o tipo de pessoa que comemora conquistas. Contudo, não sentiu uma receptividade tão 

boa da sua família:  

[n]ão somos uma família muito calorosa e comunicativa, mas eu acho que minha 

mãe ficou muito feliz de ter uma filha na universidade. Minha irmã na época 

também tinha sido aprovada no curso superior, acho que a gente entrou junto na 

universidade se eu não me engano ou então ela entrou um semestre antes de mim 

não sei ao certo [...]. Mas eu acho que eles ficaram feliz, mas nada que fosse um 

evento, apesar de ser a primeira pessoa da família[...] a ter um grau [...] de ingressar 

no Ensino Superior. 

  

Mel confessa, ainda, que seu pai lhe dizia: “’você não vai ganhar dinheiro!’ Foi uma 

situação meio estranha, porque eu falava que não era o que eu queria, mas não tinha certeza 

do que eu queria também”. Nesse sentido, as escolhas profissionais nem sempre são pautadas 

pelo alcance do “curso desejado, mas, no que é possível estudar e onde é possível se 

matricular” (AMARAL; OLIVEIRA, 2011, p. 874).  

Assim, a experiência da estudante no Ensino Superior, a princípio, foi perpassada por 

questões mais pessoais do que propriamente acadêmicas. Mel não tinha certeza da escolha 

do curso superior, diversas vezes pensou em desistir. Em 2013, realizou novamente prova do 

Enem, sendo aprovada no curso de Arquitetura, todavia, decidiu não se matricular. À época 

da entrevista, afirma, com toda a certeza, que não se arrepende de tal decisão.  
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Mas acho que a primeira grande dificuldade foi de fato descobrir o que eu queria 

fazer, porque nunca quis ser nutricionista, nunca me imaginei como nutricionista. 

Mas quando descobri a pesquisa que eu vi [...] no quarto período comecei a fazer 

IC, que vi que não preciso ser nutricionista, posso ter uma titulação em nutrição e 

fazer outra coisa. Aí fui trabalhar com neurociência, que não tem nada a ver com 

nada de Nutrição até então, a Iniciação Científica não tinha nada ver com Nutrição 

– agora no doutorado que estou fazendo projeto voltado para Nutrição. E aí que eu 

descobri que eu queria ser cientista [...] não queria ser médica, arquiteta, não queria 

nada disso, queria fazer ciência. Porque eu sempre gostei de estudar, sempre fui 

muito curiosa. Depois de muito tempo que eu descobri que a profissão que eu 

queria era ser cientista, ser pesquisadora, era ser professora. Então minha principal 

dificuldade na graduação foi me encontrar. 

 

No início do curso superior, Mel teria se sentido perdida pela mudança de rotina: ela 

tinha de ir de um prédio a outro na universidade para assistir as aulas e, muitas das vezes, 

confessa que não sabia onde ficavam os prédios. Essas dificuldades iniciais acabaram unindo 

a turma, pois os alunos vivenciaram juntos a descoberta da vida universitária. No curso de 

Nutrição, Mel teve a oportunidade de fazer amizades, conheceu a sua melhor amiga, e, 

através dessa amizade, conseguiu engendrar na vida acadêmica. Mel expressa felicidade e 

gratidão ao afirmar ter muito carinho por todos que lhe ajudaram no seu percurso, e ainda 

muito emocionada expressou sua religiosidade, agradecendo a providência divina por ter 

feito parte de sua turma na graduação.  

Durante a graduação, conta que começou a se sentir como uma pessoa e não somente 

como aluna. Ela, disse: “na universidade, comecei a ser tratada como uma pessoa e não como 

alguém que precisa de instrução; não importa a sua trajetória acadêmica, você é uma pessoa, 

tem dificuldades e sentimentos”. Isso possibilitou que ela criasse fortes vínculos de amizade 

com pessoas pelas quais nutre muito carinho até hoje. Inclusive, quando encontra alguns 

professores no corredor, Mel gosta de conversar com eles e até mesmo frequenta a casa e a 

sala de alguns na universidade. 

No entanto, Mel também vivenciou problemas acadêmicos. Durante sua graduação, 

teria tido dificuldades em uma disciplina devido à postura autoritária de um professor, que, 

segundo ela, era muito machista diante de uma turma composta por um público 

majoritariamente feminino. Esse comportamento do professor impactou no seu aprendizado 

na disciplina e, quando tinha dúvidas, recorria aos colegas da turma que faziam parte do 

grupo de “nerds”, assim como ela, e juntos estudavam na biblioteca e se ajudavam. Mel ainda 

teria sido monitora na disciplina Técnica Dietética do curso de Nutrição. Posteriormente, no 

terceiro período participou de um projeto de extensão universitária voltado para a 

conscientização de mulheres grávidas. Após concluir esse projeto, a partir do quarto período 

do curso, ela participou de quatro projetos de Iniciação Científica. Expressando felicidade 
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por essas experiências, disse: “foi onde me encontrei! Fiz no mesmo laboratório de 

Fisiologia. E entrei no quarto período e não saí mais, me encontrei naquele lugar. Encontrei 

o que eu gosto, gosto de estudar e fazer as coisas que eu gosto, e isso tá me carregando até 

hoje [risos]”. 

Na universidade, a estudante afirma que a maior parte do seu tempo ficava no Instituto 

de Ciências Exatas e Biológicas (ICEB) e na Escola de Nutrição (ENUD): “um lugar que 

adoro, precário de infraestrutura, vamos ser sincero, não tem melhores infraestrutura, mas é 

muito aconchegante, que as pessoas me fazem gostar de lá, então passei muito tempo lá”. 

Mel menciona que, na graduação, apesar de realizar alguns atendimentos no Posto de Saúde, 

não aprendeu a ser nutricionista clínica devido à ausência de aulas práticas na época.  

Durante a graduação, a estudante teve a experiência de ir para Irlanda pelo programa 

Ciências Sem Fronteiras. Ela conta que sua mãe teria ficado apavorada com a notícia, quando, 

de repente, ela chegou em casa e disse: “estou indo para Irlanda, tchau pra vocês [risos], não 

quero que você vá, não vai [irmã e mãe]!”. Já seu pai deu total apoio e disse: “só benção, 

então tá bom, você vai, então tá [risos]”. Como sempre foi organizada financeiramente, 

mesmo ajudando nas contas da casa, poupava um pouco da bolsa que recebia da IC e pode 

custear o seu passaporte e o exame de proficiência em língua inglesa, requisitos necessários 

para a sua ida ao estrangeiro. Assim, ela contou com a bolsa do programa e também com 

suas pequenas economias: “eles [instituição] davam uma bolsa super generosa pra gente ir e 

voltar e ficar lá e tudo mais [...], foi meu dinheiro e o dinheiro da Dilma [risos]”. Tal 

experiência acadêmica teria sido fundamental para ela, pois foi neste momento que de fato 

consolidou sua decisão de permanecer no curso de Nutrição. Ela relata:   

 

Tive este insight de falar ‘é isso que eu quero fazer, isso que eu gosto fazer, gosto 

de estudar e de estar na faculdade, todo mundo lá do dormitório enchendo a cara, 

e eu estou aqui estudando, estou muito feliz, me lascando se eles estão lá se 

divertindo, porque estou me divertindo aqui’. Tive essa certeza, essa claridade na 

minha mente, tipo não quero ser nutricionista, não quero ser médica eu quero ser 

estudante, quero estudar o resto da minha vida e ser professora. Então, se eu não 

tivesse tido esse caminho de professores que me incentivaram a ir para uma escola 

melhor, a entrar na faculdade, a pensar e me autoconhecer né? Acho que não teria 

essa profissão [...] me sinto realizada por escolher essa profissão. 

 

Mais uma vez, ela menciona que a escolha por dar continuidade aos estudos se 

originou da influência de seus professores e amigos, que lhe diziam que estudar era algo bom. 

Sobre isso, Mel diz: 
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Eu sou boa nisso, dá certo, é coisa que sinto prazer porque tenho um retorno 

positivo, por que não continuar? Uma coisa foi levando a outra e eu sabia fazer que 

me fazia bem e que dependi só de mim né? Porque enquanto a gente tem 

universidade pública eu não preciso pagar, eu não preciso do dinheiro de alguém 

pra pagar pra mim, então eu vou continuar fazendo. Então acho que foi questão de 

olhar e dizer: ‘poxa, eu sou boa nessa coisa’, talvez seja a única coisa que me 

enxergue fazendo. 

 

Contudo, Mel sempre foi insegura quanto a sua escolarização básica, pensava que 

essa não teria sido suficiente, tendo procurado outras estratégias para garantir que teria o 

acesso ao Ensino Superior, como cursar o Ensino Médio Integrado no CEFET, para isso 

realizou um cursinho pré-vestibular, que, para ela, foi essencial para a sua aprovação no curso 

de Nutrição na UFOP, e afirma: “tive essa oportunidade de fazer o cursinho, mas reconheço 

que há realidades [sociais] muito diferentes da minha, apesar das dificuldades financeiras, 

reconheço meus privilégios como uma mulher branca, e sei que a minha realidade não é a de 

todos”.   

 

5.5.4 Ingresso e vivências na pós-graduação stricto sensu – mestrado acadêmico  

 

A estudante realizou o processo seletivo para a Programa de Pós-graduação em Saúde 

e Nutrição -PGSN/ UFOP, ainda no final da graduação do curso de Nutrição da UFOP, antes 

de colar grau. Segundo Mel, essa precipitação aconteceu pelo intenso desejo de dar 

continuidade aos estudos em um mestrado acadêmico. Nessa época, conta que, recém-

chegada do período sanduíche na University College Dublin pelo programa Ciência Sem 

Fronteiras, no sétimo período da graduação, começou a procurar informações sobre o 

processo seletivo para o ingresso no mestrado na UFOP. O fato de estar em um ambiente 

onde todo mundo estava buscando a pesquisa e tendo satisfação com os resultados, 

influenciou de forma positiva em querer ingressar na pós-graduação stricto sensu da UFOP, 

além disso contava com apoio e incentivo da sua professora/orientadora da IC. 

Sobre a preparação para o processo seletivo, a estudante conta que essa exigiu muita 

dedicação durante dois meses antes de realizar o exame de proficiência em língua estrangeira 

e a prova de conhecimentos específicos. Na sua trajetória escolar, afirma que suas 

experiências acadêmicas contribuíram para que ingressasse, em 2018, no mestrado em 

Nutrição (PPGSN/ UFOP), pois, em suas palavras:  

 

[v]er o professor na sala de aula e também acho que é o seguinte: como o estudo 

mudou e moldou minha vida, como você pode fazer isso pra alguém? Para outra 
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pessoa. Falo muito nesta questão, que quero ser professora por isso. Quero retribuir 

o que eu senti né? Que os professores fizeram por mim também.  

 

A entrevistada revela que seus familiares ficaram muitos felizes com a sua aprovação, 

mais até do que quando foi aprovada na graduação:  

 

[e]u queria muito então estava expressando isso mais, que queria passar no 

mestrado... que queria fazer mestrado, e ficava falando ‘tenho que estudar para o 

mestrado [...] mestrado’. falava muito nisso. aí quando passei no mestrado, todo 

mundo ficou feliz. então acho que foi uma recepção um pouquinho melhor. 

 

Pelo exposto, a escolha de Mel pelo PPGSN/UFOP se deu por querer continuar 

atuando no laboratório e estar inserida na pesquisa, pois nesse programa ela teve a 

oportunidade de crescer enquanto pesquisadora. Além disso, foi motivada pela liberdade, 

confiança e amizade com a sua professora/orientadora da IC, e pelo seu incentivo para que 

Mel realizasse seus estudos no mestrado. Tendo continuado na mesma linha de pesquisa da 

Iniciação Científica na graduação, no mestrado em Saúde e Nutrição, seu tema de estudo e 

pesquisa é na área de Neurociências, tendo como objeto de investigação as questões sociais, 

e o estudo da reação emocional a cenas de interação social. 

 

Então não tem nada a ver com Nutrição! Assim, então você fala o que está menina 

está no programa da nutrição estudando coisas social e de expressão facial? então 

não tem nada a ver, mas era um projeto que estava desenvolvendo e ele precisava 

de um final, então fiz dele o mestrado, o final dele no mestrado.  

 

No mestrado em Nutrição do PPGSN/ UFOP, a estudante se dedicava exclusivamente 

a sua pesquisa, pois possuía o auxílio de uma bolsa de pesquisa, tendo ajudado a mãe nas 

contas da casa com este dinheiro. A entrevistada afirma que sem a bolsa não teria a 

possibilidade de fazer o mestrado: “porque não adianta nada você ter o sonho e querer realizar 

o sonho, porque sonho não enche barriga de ninguém, então a bolsa me ajudou, não teria 

como trabalhar e estudar, não teria saúde mental pra viver”. A bolsa, de mérito acadêmico, 

possibilitava que ela permanecesse naquele espaço, configurando-se com uma forma de 

subsistência. Nesse sentido, o apoio da universidade, mediante a concessão de bolsas de 

fomento, é essencial para a permanência dos estudantes de camadas populares, que tem um 

percurso escolar marcado por dificuldades materiais, simbólicas e subjetivas, constatação 

que vai ao encontro dos resultados dos estudos de Portes (2001) e Almeida (2006), Zago 

(2006) e Piotto (2007). 
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Com relação a sua vivência acadêmica no mestrado em Nutrição (PPGSN/ UFOP), 

Mel afirma ter tido uma excelente convivência, tanto com os professores, quanto com os 

colegas da turma. Tal percurso foi de muito aprendizado, pois desenvolveu, no mestrado, o 

gosto pela pesquisa e por colher frutos de seus estudos, além de estar envolvida no meio 

acadêmico. A entrevistada disse que, no mestrado, sentia-se no seu “habitat natural”. Além 

disso durante esse período, teria sido representante discente do colegiado do programa, o que 

consistiu em uma experiência muito feliz para ela, pela receptividade e oportunidade que teve 

de se expressar enquanto discente. No doutorado, almejou continuar atuando no colegiado. 

Ainda no mestrado, a entrevistada traçou seu ingresso no doutorado em Saúde e 

Nutrição do PGSN/ UFOP, defendendo sua dissertação antecipadamente, seis meses antes 

do prazo final, pois já tinha sido aprovada no doutorado. Hoje, aos 26 anos de idade, Mel é 

doutoranda em Saúde e Nutrição pelo PGSN/ UFOP, na mesma linha de pesquisa do 

mestrado. No doutorado, o seu tema de estudo e pesquisa são as reações emocionais diante 

de alimentos ultraprocessados, em uma perspectiva mais no nível da saúde pública. Mel 

permanece como representante discente no colegiado e lidera um projeto de saúde mental 

voltado aos alunos da Pós-graduação em Saúde e Nutrição (PGSN/ UFOP), com a finalidade 

de melhorar o acolhimento.  

Ela diz:  

 

[é] meu sonho se tornando realidade, é o que eu faço. Esses dias eu parei pra pensar 

o quanto eu me sinto fazendo diferença na pós que eu estou. Eu consigo, por 

exemplo, propor dentro do colegiado um projeto de acolhimento de aluno, porque 

eu vejo as pessoas sofrendo, eu vejo colegas desistindo da pós-graduação porque 

professor e orientador não souberam acolher, e a gente não faz nada está todo 

mundo lá de braços cruzados. Então quando consegui fazer este projetinho que 

ainda está caminhando a passos bem pequeninhos, mas a gente está indo, e me faz 

muito feliz por estar fazendo parte, fazendo a diferença para alguém, então assim 

é a minha praia [lágrimas de emoção]. 

 

Ainda no doutorado em Nutrição (PGSN/ UFOP), Mel conta que ficou um semestre 

sem bolsa, mas se organizou financeiramente, tendo feito suas economias, conforme Portes 

(1993). Esta reserva financeira lhe ajudou por um tempo, contudo, com a pandemia da Covid-

19, a situação financeira da família se complicou, pois a sua mãe perdeu o emprego, por fazer 

parte do grupo de risco e ter mais de 60 anos, sua irmã, recém-formada do mestrado, ainda 

não tinha conseguido trabalho, e seu pai, aposentado, que costumava complementar a renda 

com trabalhos de artesanato, também teve impacto da pandemia com a redução das vendas. 

Então, a estudante cogitou desistir do doutorado, as contas começaram a acumular e a sua 

situação financeira ficou muito complicada. Porém, inesperadamente, quando já não tinha 
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mais nenhum recurso financeiro, para a sua alegria, conseguiu a bolsa no doutorado. Mel 

afirma que os auxílios financeiros recebidos na UFOP foram imprescindíveis para a 

continuidade dos seus estudos.  

A condição da minha família é bem humilde. Assim o dinheiro dá para pagar as 

contas básicas, então tudo que você quer fazer depois das contas você que se vira, 

então desde cedo, desde a época do CEFET eu tinha essas outras fontes de renda 

das escolas né? Fazia monitoria, corria atrás das coisas. Então acho que esse tipo 

de incentivo é essencial para o aluno que não é de classe média.  

 

A estudante enfatiza que esse auxílio é essencial na pós-graduação stricto sensu 

também. Ao final da conversa com a estudante, Mel atribui o seu percurso de longevidade 

escolar, a sua persistência:  

 

Mas eu acho que foi minha [...]. Não, vou tentar [...]. Não foram pais, fui eu porque 

eu queria, corri atrás e fiz. As realidades das pessoas são muito diferentes né? A 

época do meus pais é completamente diferente de hoje. Então se minha mãe tivesse 

tido a oportunidade de estudar, talvez ela tinha estudado até na pós-graduação 

como eu, mas como a realidade dela era muito diferente, mas eu acho que o apoio 

que é gerado[...] que é dado para os filhos aumenta essa possibilidade. Eu que corri 

atrás. Eu que quis fazer mestrado. Tive uma autodeterminação. Eu que olhei tudo. 

Eu que olhei o Ciências Sem Fronteiras e falei ‘to indo’. Então acho que foi sempre 

essa questão de ter sabido do curso e saber que estudar é uma oportunidade boa. 

Vou me dar este crédito [risos]. 

 

Mel menciona que sua mãe, por ter começado a trabalhar muito jovem, tinha 

insegurança pelo fato de Mel não estar trabalhando, e lhe dizia: “mas você não vai trabalhar 

Mel?”, “você só vai estudar? Quando é que você vai começar a trabalhar?”. A mãe de Mel 

ficava preocupada com a possibilidade de não ter condições de ser manter futuramente, por 

não estar trabalhando, e só veio acalmar-se depois do seu ingresso no mestrado, pois ela 

recebia uma bolsa melhor do que na graduação. Nessas relações entre as famílias populares 

e a escola, os pais revelam um “sentimento difuso de que a escola talvez não seja feita para 

eles e para seus filhos, e manifestam medos ligados aos riscos envolvidos na escolarização” 

(THIN, 2006, p. 223). Mel reconhece que todas as dificuldades do seu percurso escolar foram 

enfrentadas por ela, principalmente por causa das suas altas expectativas de futuro e finaliza 

sua entrevista dizendo: “o percurso não é, e não está sendo fácil, mas só de ter percorrido até 

aqui já é uma vitória”.   
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5.5 Os percursos de longevidade escolar improváveis na pós-graduação stricto sensu da 

UFOP: alguns fios de uma tecitura 

 

Na tentativa de compreender os elementos impulsionadores da longevidade escolar 

de Luiza, Marcelo, Maura, Geraldo e Mel, cumpre tecermos os fios interpretativos para a 

constituição singular desses percursos em níveis mais elevados de ensino, considerados 

improváveis para estudantes oriundos de famílias das camadas populares. As estratégias e 

mobilizações de escolarização empreendidas pelos estudantes e suas famílias se definem a 

partir de uma multiplicidade de ações que as singularizam quando considerarmos a história 

de vida de cada sujeito. As trajetórias dos cinco estudantes são, portanto, singulares, e, 

embora abarquem aproximações e similaridade, precisam ser compreendidas em suas 

especificidades. As estratégias dos estudantes e as práticas educativas das suas famílias que, 

com maior ou menor intensidade, contribuíram para a longevidade escolar e para a ascensão 

acadêmica, refletem, portanto, “um cálculo (que não é puramente racional) a partir das 

chances de ascensão que cada grupo [e cada indivíduo] é capaz de antever e de atrair para si” 

(BRANDÃO, 2000, p.1).  

Ressalta-se que as trajetórias estão permeadas por desigualdades sociais, econômicas 

e escolares, que foram aos poucos dando lugar a novas estratégias desenvolvidas pelos 

estudantes (nem sempre consciente ou racionalmente) estruturadas pelo habitus socialmente 

reconfigurado. A partir de tais estratégias, os estudantes passaram a construir suas 

possibilidades de acordo com as circunstâncias, o que permitiu o acesso a níveis mais 

avançados do sistema escolar; neste caso, a pós-graduação stricto sensu da UFOP.  

Consoante ao exposto, a característica mais marcante dos perfis socioescolares de 

Luiza, Marcelo, Maura, Geraldo e Mel é a escolaridade precoce que vai construindo a boa 

vontade pela escola, ou seja, o “gosto pelos estudos”. Os estudantes, mesmo que desprovidos 

de capitais, desenvolveram um habitus escolar diferenciado, o que propiciou a longevidade 

escolar. Podemos notar que os entrevistados, desde muito cedo, no interior de suas famílias, 

aprenderam o valor e a importância da escola, apresentando disposições para a realização das 

tarefas escolares, mesmo na ausência de um acompanhamento escolar mais intenso e 

pedagógico por parte dos pais. Com exceção de Maura, os outros quatro estudantes relatam 

a transmissão de valores positivos pelos pais em relação aos estudos, assim como de 

incentivos e exigências para que eles se dedicassem à vida escolar.  

Constatou-se, ainda, que as condições sociais familiares entre um estudante e outro 

não diferem muito, a não ser quanto ao tamanho da família. Marcelo e Maura vêm de famílias 
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extensas, enquanto, nos outros casos, havia um menor número de filhos. O tamanho da 

família influencia tanto nas condições econômicas de subsistência quanto nos processos de 

socialização e de escolarização. Do mesmo modo, no que se refere à moradia dos pais de 

Luiza, Geraldo, Maura e Mel, esses possuíam casa própria; somente a família de Marcelo 

sempre residiu em imóveis alugados. De acordo com Portes (1993, p. 57),  

 
[a] partir da casa própria – não só por sua importância em se tratando de 

trabalhadores de baixa renda, em um país com enorme déficit habitacional, mas 

também pelo significado subjetivo que tal bem assume, sobretudo porque a casa 

própria parece propiciar – mesmo diante de um quadro geral de dificuldades – 

condições de vida um pouco melhores para essas famílias em relação à média das 

famílias populares. 

 

Do ponto de vista material, uma certa estabilidade das famílias, como se verem livres 

de arcar com gastos com aluguel em função de terem a casa própria, pode ser um dos fatores 

que contribuíram para relações menos tensas com a escolarização dos filhos e com a 

construção de aspirações de um percurso de longevidade escolar pelos estudantes. Podemos 

inferir, ainda, que, mesmo desenvolvendo atividades laborais modestas, o fato de os 

estudantes terem pais com emprego fixo ou serem funcionários públicos ofereceu-lhes uma 

certa estabilidade. 

Ao analisar as trajetórias dos cinco estudantes, alguns fios puderam ser tecidos com 

o intuito de compreender e explicar sua longevidade escolar e o alcance do topo da hierarquia 

acadêmica. Um primeiro aspecto refere-se ao papel das famílias nessas trajetórias e a 

influência das práticas educativas no processo de escolarização dos estudantes. Os relatos 

dos cinco estudantes apontam para a presença de uma certa “ordem moral doméstica” e de 

uma “solidariedade familiar” (LAHIRE, 1997, p.195), além de uma forte transmissão de 

valores, como honestidade, ética do trabalho e disciplina, e de valores positivos sobre a escola 

e os estudos. Essas dinâmicas estavam presentes fortemente em pelo menos quatro das 

famílias, permeando os processos de socialização dos entrevistados. No caso de Maura, em 

que não havia um controle dos pais sobre a vida diária dos filhos, nem um incentivo mais 

claro em relação aos estudos, valores morais eram transmitidos e, de algum modo, a mãe 

possibilitava, mesmo que de modo frágil, de acordo com as precárias condições de vida da 

família, que Maura continuasse na escola e se empenhasse em seus estudos. Assim, no caso 

de Maura, mesmo observando-se a ausência de “investimentos específicos e deliberados” 

(VIANA, 2000, p. 54) por parte da família no decorrer da sua trajetória escolar, ainda assim, 

foram configuradas práticas socializadoras que contribuíram para que ela vivenciasse e se 

apropriasse da lógica dos estudos e obtivesse êxito escolar. 



178 

Em alguns casos, pode ser observada certa solidariedade familiar, que visa proteger 

os filhos contra influências externas, quando essas são consideradas inadequadas, como 

também relata Lahire (1997). Outro aspecto das dinâmicas das famílias refere-se à presença 

de relações estreitas entre os irmãos, que se auxiliavam ao longo de sua escolarização, bem 

como faziam esforços para que os estudantes se mantivessem na escola e pudessem chegar 

ao Ensino Superior. 

É perceptível, ainda, o protagonismo da figura materna para a inculcação de uma 

ordem moral doméstica, com o propósito de regular os procedimentos sociais e as 

disposições, sendo essas ações favoráveis à escolarização dos estudantes (LAHIRE,1997). 

Nos percursos dos cinco estudantes entrevistados a figura da mãe foi preponderante na 

educação e no apoio escolar, dado encontrado também por Almeida (2006), Piotto (2007) e 

Lacerda (2006) que corrobora a tese de Lahire (1997) quanto ao mito da omissão parental 

em relação às camadas populares. Embora saibamos que existem famílias omissas em relação 

à vida escolar dos filhos, os dados sobre as famílias dos cinco estudantes contribuem para a 

desconstrução do estereótipo de que as famílias dos meios populares não participam da vida 

escolar dos seus filhos. Ainda que não tivessem um projeto escolar claro e objetivo de 

escolarização de longo prazo, as famílias realizaram um “sobre-esforço para incutir, no filho, 

um valor – a escola – com tudo de bom que ela simboliza socialmente e pode possibilitar” 

(PORTES, 1993, p. 158). Segundo Piotto (2007, p. 305),  

 
[o] investimento familiar na escolarização de um filho é fenômeno bastante 

complexo, no qual podem estar presentes, entre outros, fatores que vão desde 

características de personalidade de cada genitor, aspectos não conscientes da 

dinâmica interna familiar, envolvendo afetos e preferências paternas, passando por 

seus sonhos e projetos, pelo capital cultural e escolar disponível, bem como pelo 

momento da trajetória de cada unidade familiar.  

 

Percebe-se que as formas de investimento pedagógico das famílias, embora muitas 

vezes fragmentadas e frágeis, se referem a um projeto de escolarização de curto prazo, nem 

sempre muito claro de ascensão social via escola, pois os pais e as mães valorizam os estudos 

e a escola e deixam claro para seus filhos que só seria possível romper com o destino traçado 

pelas condições socioeconômicas por meio dos estudos (LAHIRE,1997). As mães foram 

aquelas que mais se mobilizaram na escolarização dos filhos, empreendendo um certo 

número de estratégias educativas, entre elas: a atenção voltada para a vigilância da vida 

escolar e de ordem moral, como estipular horários para brincar e vigiar o círculo de amizades; 

o contato com a escola, a escolha da escola e as mudanças de estabelecimento de ensino em 

busca de outro considerado mais favorável; o auxílio financeiro nos estudos; o incentivo aos 
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estudos; certo acompanhamento e auxílio nas tarefas escolares (mesmo que apenas nos anos 

iniciais da Educação Básica); o comparecimento às reuniões pedagógicas; o apoio moral e 

afetivo em questões escolares e a compra de materiais que pudessem contribuir para a 

escolarização dos filhos; a valorização dos estudos por meio do controle da frequência escolar 

(frequentemente as mães repreendiam os filhos quando se ausentavam das aulas sem 

justificativa e advertiam-nos no sentido de que a ascensão social se daria por meio da escola). 

As mães desempenharam papéis importantíssimos nas trajetórias de longevidade 

escolar dos sujeitos pesquisados, assumindo, muitas das vezes, sozinhas, a educação dos 

filhos devido à ausência da figura paterna – em dois dos cinco casos analisados, isso se deu 

em função do falecimento do pai. Já a figura paterna como responsável pela implementação 

das práticas de apoio à escolarização só apareceu nos casos de Mel e Geraldo, conduta paterna 

não tão recorrente na literatura sociológica, como pontua Lacerda (2006). Ressalta-se, ainda, 

que os esforços dos pais consistiram principalmente, em “educar para a vida”, mais do que 

dentro de uma expectativa de longevidade escolar (PORTES, 2001).  

 Embora os pais dos sujeitos fossem portadores de um fraco capital escolar, material 

e econômico, ainda assim esses mobilizavam esforços para incutir nos filhos o valor da 

educação, e não deixaram de empreender estratégias, que não somente mantiveram os filhos 

no interior do sistema escolar, mas que lhes possibilitaram alcançar gradativamente os níveis 

mais altos de escolaridade, a ascensão a um mestrado acadêmico (PORTES, 2001). 

Um segundo aspecto das trajetórias analisadas refere-se às experiências dos cinco 

estudantes ao longo da sua escolarização. Embora eles tecessem críticas ao ensino recebido, 

reconhecem as contribuições das escolas e de seus professores para suas trajetórias (ALVES, 

2014), além disso, os relatos confirmam que a “eterna aproximação dos professores’’ citada 

por (PORTES, 2001, p. 252) é um fator comum nos relatos, o incentivo de alguns professores 

para a continuidade dos estudos, o reconhecimento pelos professores da capacidade 

intelectual dos estudantes, através da empatia, do incentivo à dedicação, ao esforço e ao 

desempenho acadêmico, aspectos que contribuíram para construção de trajetórias escolares 

longevas pelos cinco estudantes.  

Entretanto, concordamos com Zago (2006, p. 230), “ingressar em uma instituição 

com forte concorrência no vestibular pressupõe, sem dúvida, uma formação anterior 

favorável” e as falhas na formação básica marcaram profundamente sobretudo a vida de Mel, 

Luiza, Geraldo e Maura, obrigando-os a um esforço ainda maior para alcançar os patamares 

exigidos pelo Ensino Superior. Como afirma Gouveia (1968, p. 232), “qualquer tentativa de 
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democratização do Ensino Superior será inócua enquanto persistirem as desigualdades 

existentes nos níveis anteriores, primário e secundário”. 

Evidencia-se, também, como um terceiro fio de análise, que os estudantes de origem 

popular têm, comumente, desde cedo, de conciliar trabalho e estudo, como foi o caso de 

Luiza, Marcelo, Maura e Geraldo, que foram educados sob a ética do trabalho. Eles tiveram 

de conciliar a jornada de trabalho diurna com os estudos à noite para sua subsistência, 

tornando-se trabalhadores-estudantes desde muito cedo (ALMEIDA, 2006). Marcelo, 

inclusive, pela falta de recursos econômicos da família, precisou interromper os estudos após 

o Ensino Médio para construir um “pé-de-meia” e financiar seus próprios estudos superiores 

(PORTES, 1993; ZAGO, 2006).  

Na mesma direção, Luiza, Maura, Mel e Geraldo, ao traçarem o objetivo de ingressar 

no Ensino Superior, necessitaram investir financeiramente em cursinhos pré-vestibulares ou 

aulas particulares com valores mais acessíveis e em turmas noturnas, ou até mesmo cursos 

gratuitos, a fim de resolver problemas de desvantagens de aprendizagem acumuladas, 

investimento/necessidade também identificado por Portes (1993) e Zago (2006) em seus 

estudos. 

Além de trabalharem desde cedo, ao ascenderem ao Ensino Superior, Luiza, Marcelo 

e Geraldo desempenharam atividade remunerada em tempo integral, sendo que o ritmo 

intenso de trabalho era um grande concorrente com os estudos. De fato, “existem fatores 

extraescolares, econômicos e culturais – que influenciam sobremaneira no desempenho e no 

aproveitamento do estudante” (BOURDIEU; 1998, p. 42-45).  

Um quarto fio de análise refere-se à adesão ao mundo acadêmico e à consolidação de 

uma relação positiva com o saber escolar durante a graduação, que possibilitaram e 

influenciaram o desejo de continuidade dos estudos na pós-graduação. No caso Luiza, Maura, 

Mel e Geraldo, constatou-se um bom desempenho acadêmico dos sujeitos, em função do 

engajamento em pesquisas de Iniciação Científica, experiências de estudos no exterior, 

grupos de estudos, projetos de ensino, monitoria e extensão universitária, que possibilitaram 

aos estudantes um desejo maior pelo aprendizado e contribuiu para a aquisição de 

conhecimento e para continuidade dos estudos na pós-graduação stricto sensu, em nível 

acadêmico.  

No entanto, assim como constatou Almeida (2006), as experiências em processos 

seletivos, base prévia obtida em cursos técnicos e tecnológicos, no caso de Maura, Marcelo, 

Mel e Geraldo, são fatores que contribuíram para que os estudantes investigados tivessem 

acesso à UFOP, uma instituição pública de Ensino Superior altamente seletiva. Além disso, 
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as novas experiências educativas informais denominadas como “saberes difusos” por Setton 

(2005, p. 87), neste caso, a internet, impactaram de forma positiva na trajetória escolar de 

Marcelo e Geraldo. Tais estratégias incutiram a apropriação da cultura acadêmica e, com 

isso, esses estudantes desenvolveram projetos futuros de prolongar os estudos, almejando 

cursar uma pós-graduação.  

Os programas de auxílios previstos por cada universidade, na maioria dos casos, 

permitiram que esses estudantes vivenciassem a vida universitária, permanecessem no 

Ensino Superior, primeiramente na graduação e, posteriormente, na pós-graduação stricto 

sensu. Sem os auxílios financeiros, o trancamento da matrícula e mesmo a desistência do 

curso, provavelmente, fariam parte do destino escolar dos entrevistados. Sousa e Portes 

(2013, p. 17) reiteram que “[...] para estudantes de estratos mais empobrecidos, abrir as portas 

da universidade não é suficiente. É preciso que através de políticas de assistência estudantil, 

sejam garantidas melhores condições materiais e culturais”.   

Não obstante, Luiza, Maura, Geraldo enfrentaram dificuldades para se engajarem na 

vida universitária. Logo no ingresso ao curso de graduação, eles descobriram que a adesão à 

vida universitária, sobretudo nos espaços onde transitavam, era um processo longo e de difícil 

aceitação. Tendo vivenciado grandes impasses de adaptação, como o sentimento de não 

fazerem parte do ambiente universitário, eles tiveram dificuldades para aprender “o ofício de 

estudante” (COULON, 2008, p.1242) e passaram por um processo de adaptação doloroso, 

uma sensação de não pertencimento, principalmente pela distância entre o seu mundo social, 

as suas experiências anteriores, e o mundo universitário, sendo os cursos em que estavam 

matriculados de alto prestígio social. Luiza teria sentido esse sentimento de não 

pertencimento de forma mais profunda, a sua vida universitária ainda teria sido marcada por 

estigmas raciais. Para Piotto (2007, p. 3), “[...] dada a elitização de alguns cursos, tanto nas 

instituições públicas quanto nas particulares, a presença de alunos das camadas populares 

neles constitui exceção [...]”. Além disso a distância entre os dois mundos produz um 

sentimento de não lugar, conforme Bourdieu (2005), o próprio habitus como clivado do 

sujeito poderia ter contribuído durante muito tempo para um sentimento de extrema solidão. 

 

Prensado entre dois universos, e seus valores inconciliáveis [...]. Essa experiência 

dual só podia reforçar o efeito durável de uma defasagem bastante forte entre uma 

elevada consagração escolar e uma baixa extração social, ou seja, o habitus clivado, 

movido por tensões e contradições. Essa espécie de ‘coincidência entre contrários’ 

contribui decerto para instituir de modo durável uma relação ambivalente, 

contraditória, com a instituição escolar, feita de rebelião e submissão, de ruptura e 

esperança, que talvez esteja na raiz de uma relação consigo igualmente ambivalente 

e contraditória: como se a certeza de si, ligada ao fato de sentir-se consagrado, fosse 
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corroída, em seu próprio princípio, pela mais radical incerteza quanto à instância 

de consagração, espécie de mãe malvada, falha e enganosa (BOURDIEU, 2005, p. 

123). 

 

Os estudantes estavam imersos “em universos onde os hábitos de gosto são diferentes 

e até socialmente opostos, sendo então, ‘trânsfugas de classe’, que oscilam de maneira 

permanente – e às vezes mentalmente esgotante – entre dois hábitos e dois pontos de vista” 

(LAHIRE, 2002, p.43). Segundo Portes (2001, p.178),  

 

[o]s dados vêm mostrando que a filiação é algo complexo e envolve algumas 

circunstâncias tais como utilização satisfatória do tempo, disposição do estudante 

para tomar contato real com o curso, aceitação pelos colegas e professores, 

apresentação de um bom desempenho acadêmico, ocupação de forma significativa 

do espaço universitário e encaminhamento de forma satisfatória das questões 

naturais. 

 

Contudo, os estudantes não desistiram de afiliar-se institucionalmente, pois sabiam 

que isso era apenas um dos pilares que constituem a vida universitária e que possibilitam a 

permanência no Ensino Superior, logo, persistiram na descoberta e apropriação das 

evidências e rotinas das práticas do Ensino Superior e da pós-graduação (PORTES, 2001). 

Por fim, apesar de os estudantes passarem por todas as dificuldades já citadas anteriormente, 

a entrada na universidade se tornou uma grande vitória.  

Diante das adversidades de ordem material, cultural e social, observou-se, nos 

estudantes investigados, uma forte mobilização individual em prol da escolarização. Os 

cincos entrevistados disseram ser eles os responsáveis por traçarem seu próprio caminho, o 

que coincide com os resultados dos estudos de Portes (1993; 2001), Viana (1998), Silva 

(1999), Lacerda (2006), Almeida (2006), Zago (2006), Piotto (2007) e  Maria Souza (2009), 

quando observam que, apesar da importância dos incentivos familiares, das redes de apoio, 

dos parentes e das instituições, uma trajetória escolar tem muito da motivação do sujeito e da 

sua batalha para alcançar esses objetivos.  

Um quinto fio de análise, refere-se às políticas públicas de expansão do Ensino 

Superior como o Enem, o SiSU, o ProUni, o Reuni e o PNAES, sem elas tais estudantes 

teriam menos possibilidades de ascensão ao Ensino Superior. As ações de assistência 

estudantil das universidades que fazem parte do PNAES, um programa federal que visa 

fornecer condições de permanência a estudantes de camadas populares no Ensino Superior, 

também são importantes para a manutenção desses jovens na universidade. Segundo Sousa 

e Portes (2013), o público-alvo do PNAES são os estudantes egressos da Educação Básica 

da rede pública, como é o caso de Luiza, Maura e Mel. 
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Os relatos revelam que estratégias e mobilizações de escolarização utilizadas pelos 

estudantes e suas famílias para obter tal vitória, que resulta em uma trajetória longeva de 

escolarização, podem ser compreendidas não como o produto inevitável de um cálculo custo-

benefício nem como mero resultado do acaso. No lugar disso, “certas ações podem ser fruto 

de decisões explícitas e racionais, outras decorrem do processo de interiorização das regras 

do jogo social e revelam a intuição prática que marca o bom jogador, o estrategista” 

(NOGUEIRA, Maria Alice, 2000, p. 128). 

Conclui-se que os estudantes desenvolveram uma “inteligência institucional” 

(SILVA, 1999, p. 139), e tiveram um “aprendizado positivo do jogo da sobrevivência 

escolar” (PORTES, 1993, p. 179). Tendo superado as barreiras ao longo da escolarização, 

criaram oportunidades para combater as desigualdades, a partir de suas redes de apoio, para 

permanecer no sistema educacional, ou seja, no Ensino Superior e ir ainda mais longe, 

alcançando o ápice da hierarquia acadêmica, a pós-graduação stricto sensu.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este estudo não poderia ser finalizado sem antes mencionar minha experiência 

enquanto pesquisadora ao investigar a longevidade escolar nas camadas populares até níveis 

mais avançados de ensino, como o mestrado acadêmico, pois o desenvolvimento desta 

pesquisa possibilitou um retorno às minhas origens sociais e culturais e me fez ter ainda mais 

consciência do quanto minha família contribuiu e contribui até os dias de hoje para a minha 

escolarização longeva em uma universidade pública.  

Nesse sentido, as trajetórias “estatisticamente improváveis” dos cinco estudantes de 

cursos de pós- graduação stricto sensu da UFOP analisados neste trabalho nos revelam que  

a construção de percursos escolares de sucesso nas camadas populares é sempre heterogênea 

e múltipla, assim como explicita Lahire (1997), não podendo ser tomada como “modelo para 

[...] outros jovens provenientes do mesmo meio social, justamente porque ela encerra um 

caráter de complexa singularidade na sua constituição” (PORTES, 2001, p. 82). Não 

obstante, compreendemos que as trajetórias desses cinco estudantes revelam estratégias e 

mobilizações de escolarização em prol da longevidade escolar, pois eles atingiram altos 

níveis de ensino acadêmico, neste caso, o mestrado acadêmico. 

Retoma-se, então, a questão central desta investigação: de que forma sujeitos 

provenientes de famílias das camadas populares constroem percursos de longevidade escolar 

e ascendem à pós-graduação stricto sensu? Destacamos alguns elementos que contribuem 

para que a constituição dessas trajetórias escolares longevas aconteça.  

O primeiro elemento vai ao encontro da tese de que a família constitui um terreno 

social a ser considerado em percursos de longevidade escolar, defendida pela literatura 

sociológica, a exemplo de Portes (1993), Viana (1998), Silva (1999), Setton (2005), Lacerda 

(2006), Almeida (2006), Zago (2006), Piotto (2007) e Maria Souza (2009). De fato, 

identificamos que o envolvimento das famílias de camadas populares com a educação dos 

filhos ocorreu, na maioria das vezes, de forma heterogênea e com a construção de percursos 

escolares estruturados sob a ausência de um projeto escolar intencional e claramente definido 

de modo precoce (NOGUEIRA, Maria Alice, 2004; PORTES, 1993; VIANA, 1998; 

SOUZA, M.,2009). Além disso, no caso dos estudantes pesquisados, percebemos que a 

presença das famílias no processo de escolarização muitas vezes se sucedeu de forma 

periférica ao estritamente escolar, bem como mediante práticas socializadoras que levaram 

os sujeitos à construção de disposições favoráveis aos processos de escolarização (LAHIRE, 

1997) e à longevidade escolar (VIANA, 1998). 
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Em posse de reduzidos capitais econômicos, sociais e culturais, e diante de diversas 

limitações a uma escolarização longeva, suas famílias, representadas principalmente pelas 

mães, demonstram, como maior recurso favorável à formação escolar dos filhos, o apoio e o 

incentivo moral, o que parece ter favorecido a criação de disposições para os estudos desde 

o início da trajetória escolar dos sujeitos analisados, que sempre apresentaram bons 

desempenhos e notáveis resultados ao longo da Educação Básica. A presença familiar no 

trabalho escolar dos filhos tem aspectos específicos pois, mesmo que tal presença seja 

ocasional e precariamente estruturada, assim como pontua Portes (2001), os sujeitos 

pesquisados construíram trajetórias de escolarização longevas por meio do desenvolvimento 

de disposições e estratégias que lhes permitiram, em alguns casos, após a conclusão da 

Educação Básica, dispensar a presença das famílias, assumindo sua escolarização por si 

mesmos.  

 Os dados indicam que as trajetórias dos cinco estudantes são permeadas por uma 

escolarização precoce, o que ajudou no desenvolvimento do gosto pelos estudos, além disso, 

caracterizam-se pela mobilização individual e confiança no processo de escolarização 

longevo como forma de ascensão social, pela condição de bons alunos e pela obtenção 

frequente de excelentes resultados escolares. Esse bom rendimento escolar foi mantido 

também durante a vida acadêmica no Ensino Superior, embora com alguns percalços 

derivados da adaptação à vida universitária, sempre motivado por interesses pessoais e/ou 

profissionais dos estudantes. Os estudantes, durante suas trajetórias, foram interiorizando 

disposições que propiciaram a aquisição de um habitus propenso à longevidade escolar que, 

ainda que de forma particular a cada um, conferiu-lhes certa vontade de buscar a ascensão a 

níveis mais elevados de ensino, como o mestrado acadêmico (PORTES, 2001). 

De maneira similar a Viana (2000, p. 51), verificamos que os êxitos escolares parciais, 

associados “às oportunidades de universo exteriores ao familiar”, interferiram positivamente 

na trajetória dos cinco estudantes investigados, a relação de proximidade com a escola, o 

incentivo e reconhecimento dado ao discente pelo docente possibilitaram o desenvolvimento 

de um “conjunto de circunstâncias atuantes favoráveis à longevidade escolar, seja na 

Educação Básica ou na universidade” (PORTES, 2000, p.65). Esses fatores contribuíram 

para a configuração de uma relação positiva com o saber escolar para Luiza, Marcelo e 

Geraldo já na Educação Básica, e, para Maura e Mel, com mais intensidade, na universidade. 

A relação positiva com o saber foi crucial para a constituição das trajetória escolares longevas 

e também abriu portas para a continuidade dos estudos em cursos pós-graduação stricto 

sensu. Tudo isso reforça o posicionamento de Silva (1999) de que, no processo de construção 
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de novas estratégias escolares, a socialização secundária assume um papel significativo, 

principalmente nas séries mais avançadas do processo de escolarização, pois configura-se 

como com uma circunstância favorável à longevidade escolar.  

 Não obstante, os achados desta pesquisa apontam a entrada tardia no Ensino Superior, 

adiada pela necessidade de maior preparação financeira e acadêmica para a universidade: os 

cinco estudantes interromperam os estudos após a conclusão do Ensino Médio, alguns 

permaneceram por alguns anos com o desejo de dar continuidade em um curso superior. Esse 

foi o caso de Luiza, Marcelo, Geraldo e Maura que, mesmo diante da interrupção dos estudos, 

mantiveram a motivação e o desejo por ingressar no Ensino Superior. Para que isso 

acontecesse, Marcelo, por exemplo, fez economias e financiou seus estudos superiores 

(PORTES, 1993; ZAGO, 2006). Assim, observa-se que “[os] sujeitos das camadas populares 

que conseguem chegar à Universidade, constroem esta trajetória num ‘tempo próprio’: o 

tempo do possível dadas as suas condições de vida” (VIANA, 2000, p. 49). 

Conforme as narrativas aqui apresentadas, as experiências socioescolares e 

acadêmicas de estudantes de camadas populares muitas vezes são marcadas pela necessidade 

de adaptação às regras impostas pelo sistema de ensino, conforma pondera Zago (2006, p. 

233): “os sentimentos de pertencimento/não-pertencimento ao grupo dependem muito do 

curso, da configuração social dos estudantes de uma determinada turma”. Nesse sentido, os 

relatos de Luiza e Geraldo sobre suas vivências universitárias em cursos seletivos de 

graduação, parecem indicar um universo não muito aberto aos “não herdeiros”, pois eles 

precisaram se adaptar e “jogar o jogo universitário” ou até mesmo, desenvolver estratégias 

de aproximação com outros sujeitos que tinha alguma similaridade com seus perfis e estilos 

de vida (BOURDIEU; PASSERON, 2014). As experiências vivenciadas por sujeitos 

oriundos das camadas populares, segundo Portes (2001, p. 181) “são esclarecedoras de um 

tipo de vida levado a cabo, marcada de forma acentuada por necessidades econômicas, por 

um pertencimento de classe”. Luiza e Geraldo não estavam concretamente em igualdade de 

condições em relação aos seus colegas universitários para permanecerem e se formarem no 

curso altamente seletivo da área da Engenharia. Assim, eles precisaram superar situações 

internas e externas à vida acadêmica para conseguirem chegar até o final do curso com 

excelência. 

Os relatos de Luiza e Geraldo demonstram que seus percursos no curso superior 

foram marcados pelo estranhamento desse novo universo e revelam dois achados: a 

percepção de que se é diferente dos colegas da classe e a necessidade de se buscar meios para 

sobreviver material e socialmente nesse âmbito, resultados semelhantes ao já descrito por 
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Portes (2001). Luiza e Geraldo, inseridos em cursos de graduação mais seletivos, percebem-

se em “um espaço dominado por um conjunto de sujeitos portadores de [um] capital 

econômico, social e escolar [que eles não possuem]. Mas é esse [a universidade], por 

excelência, o espaço de construção do capital escolar e das promessas que ele encerra.  

Ambos necessitaram empreender estratégias para responder satisfatoriamente às exigências 

dos cursos em que se inseriram e buscaram engendrar as regras do “jogo” universitário de 

forma a “jogar” de modo eficiente, podendo, assim, usufruir das possibilidades que um título 

com grande valor simbólico oferece. 

Em outra dimensão, é importante considerar que os programas de assistência 

estudantil da universidade foram cruciais para o ingresso e permanência no Ensino Superior, 

como notamos nos relatos de Luiza, Maura e Mel, e permitiram que elas usufruíssem mais 

intensamente da vida universitária. Todavia, no caso de Luiza, Marcelo e Geraldo, essa 

assistência não foi suficiente para cobrir as despesas em sua totalidade, e eles necessitaram 

complementar a sua renda conciliando trabalho e estudo ao longo do curso superior. No caso 

do mestrado, o suporte financeiro recebido por meio de bolsas acadêmicas, de forma geral, 

foi de extrema importância para o ingresso e a permanência dos estudantes nos programas de 

pós-graduação stricto sensu da UFOP, fato evidenciado nos relatos dos cinco estudantes, que 

afirmaram que o recebimento de bolsas de estudo foi crucial para que não desistissem dos 

cursos. 

 Podemos confirmar nossa hipótese de que estudantes de camadas populares, mesmo 

em meio a condições socioeconômicas, sociais e culturais adversas prolongam suas 

trajetórias escolares para além da graduação ao traçarem estratégias de curto prazo e em 

consonância com o apoio familiar. Os estudantes pesquisados trabalharam com o apoio (nem 

sempre material, mas sempre afetivo e moral) de suas famílias na perspectiva de construir 

um percurso de longevidade escolar. Ainda observarmos a presença de uma “solidariedade 

familiar”, em alguns casos, que possibilitou a inserção dos sujeitos na universidade pública, 

e o ingresso em níveis mais elevados de ensino, a pós-graduação stricto sensu. 

Em linhas gerais, podemos afirmar que a presença de estudantes de camadas 

populares nos níveis mais elevados de ensino não encobre, como citam Bourdieu e 

Champagne (1998d), a existência das diferenças sociais entre os sujeitos. Ao final da 

pesquisa, percebemos de maneira nítida a persistência de desigualdades sociais e 

educacionais no âmbito acadêmico relacionadas aos estudantes de camadas populares. Para 

os sujeitos pesquisados, nas vivências acadêmicas da pós-graduação, a sobrevivência 

material se une a outros custos pessoais, que são também muito dolorosos. 
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Cumpre, assim, sugerir, para pesquisas futuras, o enfoque na dimensão das vivências 

dos estudantes de camadas populares em níveis mais avançados de ensino, dentro da 

perspectiva de permanência, sobretudo, nos cursos de alta seletividade das instituições de 

Ensino Superior, visto que ainda trata-se de um tema pouco abordado em estudos do campo 

da Sociologia da Educação no Brasil. Sobre isso, preocupa-nos pensar como estudantes de 

camadas populares constroem seus percursos acadêmicos dentro desses espaços. 

Dessa forma esta pesquisa contribui para o campo da Sociologia da Educação ao 

trazer subsídios para a construção de novos olhares e discussões acerca da relação entre 

família e escola. Além disso, evidenciamos uma escassa produção de estudos sociológicos 

que problematizam as estratégias e mobilizações empreendidas por sujeitos provenientes de 

camadas populares para chegar à pós-graduação. Esperamos que as análises e interpretações 

aqui apresentadas também sejam significativas para estudos sobre longevidade escolar nas 

camadas populares e para o aprofundamento de investigações que se ocupem de temáticas 

relacionadas à implementação de políticas públicas de acesso à pós-graduação brasileira. 

Por fim, esta pesquisa demostra, com os argumentos de uma Sociologia da Educação 

que se ocupa das trajetórias e estratégias escolares que sujeitos provenientes das camadas 

populares, como esses sujeitos rompem barreiras cognitivas e sociais que lhes são impostas, 

e, nas condições aqui analisadas, em um tempo próprio, que difere do tempo escolar das 

classes médias e altas, sendo capazes de chegar nos limites da escolarização em seus mais 

altos níveis. 
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APÊNDICE I 

Roteiro das entrevistas 

Guia de entrevista em profundidade 
Tema: Dinâmica familiar, percurso de socialização e escolar; estratégias e   mobilizações de 

escolarização empreendidas pelos sujeitos e suas famílias para ascensão ao Mestrado 

acadêmico. 

Entrevistado (a): 

Pseudônimo: 

Data/Local de realização:                                                 

Horário do início e encerramento:  

 

Introdução  

 

Primeiramente gostaria de me apresentar, sou a Elaine Bento pedagoga e Mestranda 

em Educação pelo Programa de Pós-graduação em Educação-Mestrado e Doutorado em 

Educação (PPGE/UFOP). Estou desenvolvendo a pesquisa intitulada ‘’ Longevidade e 

excelência escolar de estudantes de camadas populares na pós- graduação stricto 

sensu’’.  

Gostaria de lhe contar sobre a pesquisa que estou realizando e a respeito do que 

falaremos neste encontro. É sabido que estudantes das camadas populares, estatisticamente, 

têm poucas chances de ingressar em uma Universidade Pública. Dar continuidade a esses 

estudos cursando pós-graduação stricto sensu pode ser um desafio ainda maior. Sendo assim, 

estou interessada em compreender as estratégias e mobilizações empreendidas por estudantes 

oriundos de famílias das camadas populares dos Programas de Pós-Graduação stricto sensu 

da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), especificamente em cursos de mestrado 

acadêmico desta universidade.  As questões, versarão sobre o seu percurso escolar longevo, 

isto é, o ingresso na pós-graduação stricto sensu da UFOP, a fim de investigar e identificar, 

mais especificamente a articulação das estratégias e mobilizações de escolarização 

empreendidas por você e pela sua família para a ascensão ao mestrado acadêmico, bem como 

analisar o sentido atribuído por você na continuação dos estudos após a graduação. Meu 

objetivo é entender como você constituiu seus caminhos até o mestrado acadêmico. Por isso, 

gostaria de conhecer sua experiência, ouvir suas lembranças e histórias marcantes 

relacionadas ao seu percurso longevo de escolarização, bem como as estratégias e 

mobilizações realizadas em conjunto com a sua família para ascender a pós-graduação stricto 

sensu da UFOP.   

Saliento, a garantia de sigilo em relação à sua identidade e das informações 

fornecidas, preservando o seu direito anonimato. A pesquisadora fará a leitura do Termo de 
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Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), que o entrevistado deverá dar ciência e 

concordância, oralmente, dizendo “concordo com o TCLE”. 

A sua participação é voluntária e se dará por meio de participação em entrevista via 

plataforma Google Meet, que será gravada, e utilizada somente para fins acadêmicos e 

científicos. Posteriormente elas serão transcritas, e lhe entregarei uma cópia tendo em vista 

não apenas o reconhecimento de sua narrativa na forma escrita, mas permitindo que possa 

realizar alterações em seu relato, caso deseje e à solicitação do seu consentimento para a 

utilização das entrevistas em suas formas finais. Desde já, agradeço imensamente a sua 

colaboração com essa pesquisa! 

 

BLOCO 1: HISTÓRIA E DINÂMICA FAMILIAR 

 

a. Sobre a Família 

 

1. De que cidade é a sua família? O local dessa residência era na zona rural ou urbana? 

2. O que você sabe sobre a escolaridade dos seus avós maternos e paternos? E em que eles 

trabalhavam, o que faziam em relação a trabalho? 

3. Qual a escolaridade dos seus tios? Onde eles residiam? Em que trabalham, o que fazem? 

4. E seus primos, você tem primos mais velhos, mais novos ou da sua idade que estão na 

universidade? 

5. Qual a escolaridade de seus pais? 

6. Qual é a profissão deles? 

7. Quantos irmãos você tem? 

8. Qual é o seu lugar de nascimento entre os irmãos? Mais velho, do meio, mais novo? 

9. Sobre a escolaridade dos seus irmãos, o que você sabe me dizer? 

10. Eles estão em idade regular na escola? 

11. Quantas pessoas vivem na sua casa? 

12. Como é o bairro onde seus pais vivem? 

 

b. Sobre a dinâmica familiar 

  

1.Na sua infância e adolescência, você morou o tempo todo com seus pais? Quem morava na 

sua casa? Quem cuidava de você no dia a dia? 

2.Você se lembra como seus pais (ou outra pessoa responsável) lidavam com você e seus 

irmãos? Quem exercia a autoridade em casa? Como isso acontecia? 
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3.Como as tarefas domésticas eram divididas? Você participava da realização destas tarefas? 

Como?  

4.Como os espaços na sua casa eram divididos? Como eram utilizados? 

5.Como eram as temporalidades? Havia tempo para brincar? Tempo para estudar? Como o 

tempo era dividido? 

6.Seus pais eram rígidos ou mais flexíveis em relação às suas atividades, amigos, 

brincadeiras, saídas de casa, etc. Como isso funcionava? 

7.Que valores foram passados a você pela sua família, ao longo da sua vida?  

 

BLOCO 2: ESCOLARIZAÇÃO BÁSICA 

 

a. Educação Infantil e Ensino Fundamental I 

 

1. Você fez a pré-escola? Como era? Em que cidade ficava? 

2. Com que idade você entrou? 

3. Qual era o nome da escola? Pública ou privada? Por que estudou nessa escola, e não em 

outra? 

4. Depois do pré-escolar, para qual escola você foi? Era pública ou privada? Em que cidade? 

5. Por que motivo você foi para essa escola? Quem escolheu?  

6. Quais lembranças você tem do seu primeiro ano na escola fundamental? 

7. Quem era sua/seu professora/professor? 

8. E dificuldades? Você teve alguma dificuldade nessa época? Quais? 

9. Como era seu relacionamento com a/o professora/professor? 

10. Você tinha contato com ela/ele fora da escola? 

11. Quais lembranças você tem dos primeiros anos no Ensino Fundamental? 

12. Teve alguma reprovação? Em que ano? 

13. Nesse período, como era sua relação com seus colegas de sala? 

14. Você brincava com eles? 

15. Do 1º ao 5º ano (1ª à 4ª série), você se recorda onde se sentava na sala de aula? 

16. Nesse tempo, que importância seus pais davam ao fato de você ir à escola? 

17. Como você percebia isso? Pode dar um exemplo? 

18. Quem apoiava você na realização das tarefas e atividades da escola em casa? 

19. Quem ia às reuniões na escola? 

20. Sua família tem casa própria? Nesse período seus pais já tinham casa própria? 
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21. Você se lembra, mais ou menos, de como era a situação financeira da sua família nessa 

época? 

 

b. Ensino Fundamental II 

 

1. Eu gostaria que você me falasse um pouco sobre o 6º ano (5ª série). Você havia mudado 

de escola? Em que cidade ela ficava? 

2. Em qual período do dia você estudava? 

3. Qual o nome da escola? Era pública ou privada? 

4. Por que você estudava nessa escola, e não em outra? 

5. Como você ia para a escola? Alguém buscava você? 

6. Você se recorda em que lugar você se sentava no 6º ano (5ª série)? 

7. E por que você gostava de se sentar nesse lugar? 

8. E o 7º ano (6ª série), como foi esse período? 

9. Teve algum problema? Qual? 

10. Em que parte do dia você estudava, de manhã ou à tarde? 

11. Quando você chegava da escola, o que você fazia? 

12. Como era a sua relação com os seus colegas de sala de 6º ao 9º ano (5ª à 8ª série)? 

13. O que você consegue se lembrar sobre esses anos? 

14. Nessa escola, como você se relacionava com seus professores? Tinha o costume de se 

encontrar com eles fora da escola? 

15. Havia algum professor do qual você se lembra mais? Por quê? O que ele fazia que marcou 

sua memória escolar? 

16. Na escola, com quem você contava para resolver os problemas escolares? Como isso 

acontecia?  

17. E na sua casa, quem acompanhava as suas tarefas escolares? Alguém ajudava na 

realização das tarefas? Quem? Como isso acontecia? 

18. Quando você tinha alguma dificuldade escolar, você tinha algum tipo de ajuda?  Como 

isso acontecia? 

19. Seus pais iam à escola? Quando e por quê? 

20. Como você se considera como um aluno no Ensino Fundamental? 

21. Teve algum período mais difícil no Ensino Fundamental? Qual e por quê? 

22. Nessa época, como estava a vida econômica da sua família? Alguma coisa mudou em 

relação a antes do 9º ano (8ª série antiga)? Onde seus pais estavam trabalhando? 
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c. Ensino Médio 

 

1. Sobre o Ensino Médio, você continuou na mesma escola do fundamental? 

2. Como ela se chamava? Era pública ou privada? Na mesma cidade? 

3. Foram seus pais quem escolheram essa escola? 

4. Por que essa escola? Era a que ficava mais perto da sua casa? Havia outras mais próximas? 

5. Você estudava de manhã, à tarde ou à noite? 

6. O que você fazia nos outros períodos do dia? 

7. Como foi o 1º ano? 

8. Nessa escola, você se sentava em que lugares da sala em cada ano? 

9. Como você se relacionava com os colegas de sala? Vocês se encontravam fora da escola 

para outras atividades? O que costumavam fazer? 

10. Havia alguma (s) pessoa (s) ou instituição (ões) que marcou (marcaram) a sua trajetória 

escolar na educação básica? Como? (Fale um pouco mais sobre isso). 

11. Como era sua relação com outros jovens na escola e fora dela? Como era esta relação no 

ensino médio? 

12. De forma geral, como foi o período em que você estava no Ensino Médio? 

13. O que você pensava em fazer quando acabasse o Ensino Médio? 

14. O que os seus pais pensavam sobre isso? O que eles falavam? 

 

d. Vestibular/Enem 

 

1. Nessa época, você tinha ideia do que iria fazer quando terminasse o Ensino Médio? 

2. Você queria continuar estudando? 

3. Você queria fazer algum curso? Qual? 

4. Vestibular, você fez algum? E o Enem? 

5. Para quais instituições e cursos você tentou? 

6. Como foram os resultados? 

7. Houve algo ou alguém que contribuiu para que você continuasse estudando, fizesse Enem, 

por exemplo?  

 

e. Trabalho durante a educação básica  

 

1. Você chegou a trabalhar antes de ingressar no curso superior? 

2. Alguma vez você precisou conciliar trabalho com os estudos? 
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3. Em que você trabalhava? Em qual período do dia? 

4. Qual o motivo para que você trabalhasse nessa época?  

5. Como fazia para conciliar o trabalho com os estudos? 

 

BLOCO 3: UNIVERSIDADE 

 

1. Você frequentou algum cursinho pré-vestibular? Como se preparou para passar no Enem 

ou vestibular?  Você teve alguma ajuda? Quem ajudou e como? 

2. Para ingressar no Ensino Superior, houve alguma dificuldade? Quais? Como você fez para 

superar estas dificuldades? 

3.Em que ano que você entrou para a universidade? Qual curso escolheu, e por que esse, e 

não outro? 

4. Quantos anos você tinha naquele momento? 

5. Eu gostaria que você me contasse sobre a sensação de ser aprovado. O que você sentiu? 

6.Como foi para seus pais? 

7. Você entrou por ampla concorrência ou por alguma cota? Qual? 

8.Quais as maiores dificuldades que você enfrentou para fazer o curso? 

9.Como era a sua relação com seus colegas de sala? 

10.Você tinha contato com eles em outros espaços? Vocês se encontravam fora da faculdade? 

11.E com os professores, como era o seu vínculo? 

12.Você costumava se encontrar com eles além da universidade? Se você tinha alguma 

dúvida, como fazia 

13. Você tinha dificuldades para acompanhar as disciplinas? Por quê? 

14. Na sala de aula, em que lugar costumava se sentar? Por quê? 

15. Você participou de projetos de extensão, iniciação científica, Pibid ou monitoria? 

16. Recebeu alguma premiação nos estudos superiores? 

17. Quais lugares você mais frequentava dentro da instituição? 

18. Por que essa busca pela universidade? Por que você escolheu estudar? 

19. Qual a importância dos estudos superiores para você? 

20.Você considera que a sua escolarização básica foi suficiente para que você pudesse 

ingressar na universidade ou necessitou de outras estratégias para isto, como frequência a 

cursinhos pré-vestibulares ou aulas particulares? 

21. A que/quem você atribui o seu percurso de longevidade escolar? 
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BLOCO 4: PÓS-GRADUAÇÃO  

 

1. Quando e como fazer pós- graduação stricto sensu entrou como projeto na sua vida?   

2. Na sua trajetória escolar, o que você acha que contribuiu para que você realizasse a pós-

graduação stricto sensu, no nível acadêmico em uma universidade pública? 

3. O que você precisou fazer para ingressar na Pós? Como foi isso? Você teve algum tipo de 

ajuda? 

4. Como a sua família recebeu a notícia do seu ingresso no mestrado? Quais as expectativas 

dela em relação a isso? 

5. Quais as suas expectativas em relação a pós-graduação para a sua vida? 

6. Fale sobre a escolha do mestrado. Por que você escolheu essa universidade e esse curso, 

qual o seu tema de estudo/pesquisa etc. 

7. Me conte um pouco, sobre a sua vivência no dia a dia do curso (s) de pós-graduação stricto 

sensu. 

8. Você está trabalhando? Fale um pouco sobre o seu trabalho.   

9. Você tem algum tipo de bolsa? Como isso te auxilia na pós-graduação? Como você faz 

para se manter na pós-graduação stricto sensu, no nível acadêmico? 

 

Encerramento: Gostaria de falar sobre mais algum assunto ligado ao seu percurso de 

longevidade escolar? Gostaria de falar sobre mais algum outro assunto tratado aqui durante 

a entrevista? 

 

Solicitação de possíveis novas entrevistas: Você me forneceu informações importantes, 

mas, caso seja necessário, estaria disponível para outras entrevistas futuras, caso eu precise 

aprofundar em algum assunto? 

 

Agradecimento: Gostaria de agradecer imensamente a sua colaboração e contribuição com 

essa pesquisa. Os relatos a mim confiados serão de extrema importância para construção e 

elaboração dos dados da pesquisa, bem como para apontar novas nuances da ascensão das 

camadas populares, a esse nível de ensino acadêmico, a pós-graduação Stricto Sensu. Muito 

obrigado! 

 


