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RESUMO 

 

 

No Brasil, graças às pressões de movimentos da sociedade civil e aos avanços globais nas 

políticas de ação afirmativa, os anos 2000 trouxeram significativo aumento do número de 

jovens de camadas populares na universidade. Nesse contexto, a pesquisa teve como principal 

objetivo investigar os fatores que influenciaram o ingresso e a permanência de estudantes de 

camadas populares no curso de Direito da Universidade Federal de Ouro Preto, fortemente 

seletivo e com alto prestígio social, com destaque para o papel familiar no sucesso escolar. Para 

isso, analisou a trajetória escolar percorrida por três estudantes até o ingresso no curso, além 

das principais oportunidades e desafios dos seus processos de escolarização e da vivência 

universitária. O referencial teórico se baseou em produções do campo da Sociologia da 

Educação, especialmente nos trabalhos sobre sucesso e longevidade escolar de estudantes dos 

meios populares e sobre suas condições de acesso e permanência no Ensino Superior, com 

autores como Bourdieu, Lahire, Coulon, Portes, Zago e Nogueira. Além da pesquisa 

bibliográfica e documental, para o reconhecimento das práticas educativas familiares, do 

percurso escolar, das estratégias de ingresso e afiliação, e das expectativas para o futuro, o 

principal instrumento metodológico utilizado foi a entrevista. Foram entrevistadas três 

estudantes do curso de Direito, do sexo feminino, ingressantes entre 2016 e 2019, com renda 

per capita de até 1,5 salário mínimo, além de um dos seus familiares: pai, mãe e avó. As 

entrevistadas apresentam diferenças significativas no que diz respeito à configuração familiar 

e à escolaridade dos pais. Os resultados demonstraram que houve participação ativa da família 

na escolarização, mesmo com pouco conhecimento sobre a organização do sistema escolar e, 

em alguns casos, com baixo capital escolar e falta de planejamento relativo à escolarização. As 

estudantes com apoio familiar criaram estratégias específicas para ingressar no curso de Direito, 

ao buscarem escolas de Ensino Médio de alto prestígio e ingressarem anteriormente em cursos 

de graduação de menor concorrência. Tiveram trajetórias escolares lineares na educação básica, 

sem reprovações e com poucas recuperações. Além disso, foi possível perceber que alguns 

professores exerceram papéis importantes em suas vidas, que elas passaram por inúmeras 

situações de superação e por uma adaptação dolorosa à universidade, com o enfrentamento da 

sensação de não pertencimento. Importante ressaltar que, para essas estudantes e suas famílias, 

as bolsas e os auxílios concedidos pela universidade foram imprescindíveis. 

 

 

Palavras-chave: Longevidade escolar; Estudantes de camadas populares; Percurso 

universitário; Desigualdades.  

   

 

  



 

 

 
 

 

ABSTRACT 

 

 

In Brazil, thanks to the pressure of civil society movements and the global advancements in 

affirmative action politics, the 2000s brought a significant increase in the number of minorities 

in the universities. In that context, this research had the main goal of investigating the factors 

the influenced the admission and permanence of students of popular upbringing in the highly 

selective and prestigious major of Law at the Universidade Federal de Ouro Preto, highlighting 

the role of the students’ families in their school success. To that end, we analyzed the school 

records of three students up to their admission on university majors, and the main opportunities 

and challenges of their schooling and university life. The theoretical references here utilized 

were based in productions of the fields of Education Sociology, specially on the works about 

school success and the permanence of the students of popular upbringing and the conditions for 

them to access and remain in higher education, from authors like Bourdieu, Lahire, Coulon 

Portes, Zago e Nogueira. Besides bibliographical and documental research, for the recognition 

of the educational practices, of school records, of the strategies for admission and affiliation, 

and the expectations for the future, the main methodological instrument used in this 

investigation was the interview. We interviewed three students of Law major of the female 

gender, admitted between 2016 and 2019, with an income of up to 1,5 minimum wage. We also 

interviewed their families: father, mother, and grandmother. The interviewed students had 

different family configurations and different parents’ scholarity. The results of the research 

show that there was an active participation of the families on their schooling, even with little 

knowledge of the school system and, in some cases, little education and lack of planning of the 

schooling process. The students that had family support came up with specific strategies to be 

admitted on the Law major, by searching prestigious high schools and participating previously 

in majors of lesser concurrence. They had linear school records in basic education, without 

failures and few retake tests. Also, it was possible to notice that some teachers had important 

parts, that they went through many overcoming situations and through a hard adaptation to the 

university, the confrontation of the feeling of not belonging, for instance. It is important to 

highlight that to these students and their families, the scholarships and aids given by the 

universities were indispensable. 

 

 

Keywords: School longevity; Students of popular upbringing; University records; Inequality. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

As desigualdades sociais, manifestadas nas relações sociais, econômicas, culturais 

e políticas, são constituídas por tensões e se tornam objeto, por excelência, da Sociologia. 

Assim, a Sociologia da Educação, em específico, discute como as desigualdades sociais e 

econômicas se refletem nas diferenças de oportunidades educativas.  

Os estudos sobre a escola como reprodutora das desigualdades são relativamente 

recentes. Na segunda metade do século XX, intensificam-se as pesquisas que analisam 

criticamente o papel da escola na sociedade capitalista e que se contrapõem à visão otimista 

defendida por autores de abordagem positivista, que atribuíam à escola o poder de superação 

dos problemas sociais e econômicos. Assim, a partir dos anos 1960, com a divulgação de uma 

série de pesquisas empíricas sobre os dados educacionais pelos governos americano, francês e 

inglês, percebeu-se claramente o peso da origem social sobre os destinos escolares. Outro fator 

determinante para a constatação do impacto da classe social sobre as trajetórias escolares foi a 

frustração advinda da massificação escolar ocorrida naquele momento, especialmente na 

França, o que revelou que o acesso à escola não garantia mobilidade social (NOGUEIRA; 

NOGUEIRA, 2004). 

Tal corrente de análise está ancorada nos estudos da teoria crítica, que tem Pierre 

Bourdieu (1982; 2014) como um dos seus expoentes, e compreende que a desigualdade presente 

na escola é reflexo do que está além dela. Ela é fruto de relações políticas, sociais, culturais e 

econômicas que se estendem do ambiente familiar ao escolar. Ou seja, a desigualdade não deixa 

de existir, mesmo que aconteça uma expansão do acesso à escola, e se manifesta em outros 

níveis e de outras formas, como nos casos de reprovação, indisciplina e evasão.  

Esta dissertação se constitui sob tal perspectiva e considera que os estudantes têm 

vivências escolares diversas a partir do seu posicionamento no interior da classe social. O foco 

principal da pesquisa está nos estudantes mais pobres que estão matriculados no curso de 

Direito da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP). Para melhor compreender a trajetória 

escolar e as vivências desses jovens foi utilizado o conceito de camadas populares, baseado em 

definições contemporâneas da Sociologia da Educação ligadas aos estudos culturalistas de 

Pierre Bourdieu (1987), e de autores brasileiros e estrangeiros, como Bernard Lahire (2004), 
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Anette Lareau (2007), Daniel Thin (2006), Nadir Zago (2006), Maria José Braga Viana (1998; 

2005), Écio Portes (2014), Lacerda (2019), Piotto (2016), entre outros.  

De acordo com Charlot (2000), o termo camadas populares se remete às famílias 

em situação de pobreza ou de precariedade na sociedade. No entanto, nesta pesquisa, 

compreende-se que o conceito traz mais do que isso. Maria José Braga Viana (1998, p. 4), 

apoiada em autores estrangeiros, demonstra que o conceito contempla a natureza das “clivagens 

sociais”. Ou seja, a delimitação em classes sociais se sustenta por estar atrelada à posse, ou não, 

dos meios de produção, porém, com a complexidade da realidade de classes, tal conceito é 

insuficiente para a análise sociológica das especificidades existentes intraclasses. Dessa forma, 

o uso do termo “camadas populares” permite articular o conceito de classe social (que se 

mantém vivo e atuante nas análises que adotam a teoria crítica, como no caso desta pesquisa) 

com outras dimensões, como etnia, cultura, processo de escolarização, estilo de vida etc. 

Assume-se, portanto, que, entre as famílias da classe trabalhadora, existem diferenças que 

atuam fortemente no processo de socialização e, consequentemente, de escolarização das 

crianças e dos jovens.  

Já o conceito de trajetórias escolares utilizado nesta dissertação baseou-se em 

autores, como Portes (2000), Carvalhaes (2015), Zago (2000), Viana (2000), Nogueira e Fortes 

(2004), Lacerda (2006). Nogueira e Fortes (2004) afirmam que a ideia de trajetória escolar não 

é definida de forma unívoca pela Sociologia da Educação. O termo trajetória está associado a 

outros campos de conhecimento como a Física e a Geometria, e significa o caminho percorrido 

por um objeto.  Para esses autores, o conceito de trajetória é associado, na linguagem comum 

cotidiana, a percurso, caminho ou trajeto. Eles concluíram que “a noção de trajetória escolar 

diz respeito, então, aos percursos diferenciados que os indivíduos ou grupos de indivíduos 

realizam no interior do sistema de ensino” (NOGUEIRA; FORTES, 2004, p. 59). Ainda, quanto 

às trajetórias, Souza e Portes (2012) revelam que os estudos ligados ao tema tiveram início no 

final dos anos 1980 e ganharam destaque na França, com as investigações de Terrail (1990), 

seguidas de estudos de autores como Queiroz (1981), Zeroulou (1988) e Laurens (1992), o que 

deu força ao campo sociológico que investiga o sucesso escolar. Ao longo desta dissertação 

também utilizaremos o termo percurso escolar ao nos referirmos ao processo de escolarização 

dos jovens investigados.  

Outro importante conceito para essa pesquisa é o de sucesso escolar, entendido 

como o prolongamento de estudos até o Ensino Superior, como trazido por Viana (1998, p. 2): 
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“no contexto desse trabalho, toma-se como principal indicador de sucesso o acesso ao curso 

superior. Sucesso escolar é aqui entendido, então, como permanência no sistema escolar até 

esse grau de ensino”.  

Muitas crianças e muitos jovens passam por um processo de escolarização difícil, 

pois a escola, como campo de disputa social, os posiciona de acordo com os capitais adquiridos 

(BOURDIEU, 2007b), o que impossibilita a longevidade escolar até o Ensino Superior. 

Consequentemente, o número elevado de crianças e jovens que não conseguem completar os 

diferentes níveis de ensino reflete o afunilamento no processo educativo, e os que conseguem 

chegar ao Ensino Superior são sobreviventes em uma superseleção. 

Segundo Silva (2001), no que pese serem poucos os estudantes de camadas 

populares que chegam à universidade, eles têm uma representatividade expressiva, no que se 

refere ao papel desempenhado na dinâmica social. Essa inserção e os questionamentos em torno 

da valorização dos capitais sociais permite uma crítica ao sistema educativo atual.  

Apesar de o sistema escolar brasileiro continuar fortemente excludente, a década de 

2000 abriu novas possibilidades de acesso dos jovens das camadas populares ao Ensino 

Superior. Naquele momento, o sistema universitário passou por uma reforma e, entre outras 

ações, foi implementado o Programa Universidade Para Todos (PROUNI), que possibilita a 

matrícula de jovens de baixa renda, pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiência, por 

meio de bolsas parciais ou totais em troca da isenção fiscal das instituições privadas de Ensino 

Superior que aderem ao programa. Na mesma época, foi reformulado o Fundo de 

Financiamento Estudantil (FIES), um programa de financiamento para estudantes de baixa 

renda que cursam universidades privadas. No âmbito da universidade pública, foi 

implementado o Programa de Restruturação e Expansão do Ensino Superior (REUNI), que 

instituiu, oficialmente, as cotas raciais, étnicas e de jovens egressos de escolas públicas, o que 

possibilitou a multiplicação de campus e de instituições públicas por todo o país. Os dados 

disponibilizados pelo Ministério da Educação (MEC) evidenciaram o crescimento das 

matrículas no Ensino Superior, que passaram de 3,9 milhões, em 2003, para 8,6 milhões, em 

2019, o que equivale a quase 90% de acréscimo (BRASIL, 2019). Na época, buscou-se 

implementar a máxima estatal e social de que “sem instrução, não há salvação” (PERRENOUD, 

1995, p. 75). 

Mesmo que as matrículas nas universidades tenham aumentado, o que se verifica é 

que a conclusão dos cursos não cresceu na mesma proporção. Muitos estudantes, além de se 
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esforçarem para chegar ao Ensino Superior, dependiam e ainda dependem de auxílios para se 

manterem na universidade. Autores como Carvalho (2006), Moehlecke (2002), Neto, Medeiros 

e Catani (2019) e Catani (2006), demonstram que existe uma dificuldade maior para os 

estudantes de camadas populares que ingressam em institutos particulares por meio do 

PROUNI, por não se beneficiarem de políticas de permanência que vêm sendo implementadas 

nas universidades públicas, a não ser uma pequena bolsa concedida pelo MEC e parcerias para 

estágios remunerados.  

Para além dos problemas econômicos, eles enfrentam também dificuldades com a 

rotina universitária e os conteúdos das disciplinas. Por serem provenientes de famílias com 

baixo capital cultural e de escolas públicas de menor qualidade que as particulares, destinadas 

às camadas mais abastadas e à elite, os alunos de camadas populares têm menos chances de 

alcançar bom desempenho acadêmico na universidade do que os de camadas médias e das elites. 

Um outro grande impasse está na adaptação, no fato de não se sentir parte do ambiente 

universitário. Os estudos de Coulon (2008) auxiliam na compreensão do processo de afiliação 

universitária, ao focar na maneira como se dá a apreensão e a adaptação ao curso superior, uma 

vez que o tempo, o ritmo de estudos e a relação com os professores passam por uma enorme 

mudança se comparados à educação básica. Ou seja, para adquirir um diploma universitário, os 

jovens das camadas populares encontram dificuldades para aprender o “ofício de estudante” e 

passam por um processo de adaptação doloroso, principalmente, nos casos dos cursos de alto 

prestígio social. 

Como as demais universidades públicas e em decorrência de manifestações sociais 

e da Conferência de Combate ao Racismo, Discriminação, Racial, Xenofobia e Intolerância 

Correlata, ocorrida em Durban, em 2001, a UFOP aderiu ao sistema de ações afirmativas. O 

processo de implementação da política começou em 2003 e culminou com a Resolução no. 

3.270, do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE), de 13 de fevereiro de 2008, que 

ampliou o ingresso de estudantes de camadas populares.  

Na época, o curso de Direito já era um dos mais concorridos da UFOP. Por isso, se 

caracterizava como fortemente seletivo e com alto prestígio social. Com a implementação das 

cotas, estudantes de menor poder aquisitivo começaram a ingressar no curso, o que 

proporcionou maior diversificação do alunado.  

Hoje, após a consolidação das políticas de ação afirmativa no Brasil, as vivências e 

os percursos desses estudantes nas universidades continuam despertando interesse em 
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pesquisadores na área da Sociologia da Educação. Assim, a partir dos diversos estudos que 

demonstram as dificuldades dos estudantes de camadas populares para ingressar e se manter 

em cursos de alto prestígio social e fortemente seletivos em universidades públicas, propusemos 

a seguinte questão que orientou a investigação: quais os principais fatores que influenciaram o 

ingresso e a permanência de estudantes de camadas populares no curso de Direito da UFOP? 

A questão central trouxe elementos para a definição do objetivo geral da pesquisa: 

investigar os principais fatores que influenciaram o ingresso e a permanência de estudantes de 

camadas populares no curso de Direito da UFOP.  

A partir do objetivo geral, os objetivos específicos também foram definidos:  

 

- Investigar a trajetória escolar percorrida por esses estudantes de camadas populares até 

o ingresso no curso de Direito da UFOP;  

- Analisar as principais oportunidades e os desafios no processo de escolarização, 

inclusive durante a vivência universitária;  

- Compreender como ocorre a influência familiar no sucesso escolar desses estudantes. 

 

Mesmo com sistemas de ação afirmativa, cursos de alto prestígio, como 

Engenharias, Medicina e Direito – as profissões imperiais investigadas por Vargas (2010) – 

apresentam uma forte seletividade para ingresso em todo o mundo, o que não é diferente no 

Brasil e nem na UFOP. Esses cursos e ocupações continuaram a ter o mesmo prestígio após a 

expansão das universidades, com pouco espaço aberto para a democratização do acesso às 

profissões consideradas de alto reconhecimento social. No caso do Direito, apesar do elevado 

número de faculdades existentes no país, a relação entre candidato e vaga nos cursos com maior 

tradição e/ou reconhecimento público, ainda é expressiva. 

O curso de Direito da UFOP, no processo seletivo de 2019/2, foi o mais concorrido 

da área de Humanas e o terceiro mais concorrido no geral. Teve 1.705 inscritos e foi o segundo 

curso mais concorrido (o primeiro foi Medicina, com 6.733 inscritos), com uma relação de 34,1 

candidatos por vaga. Além de ingressarem em um dos cursos mais concorridos do processo, os 

estudantes do curso de Direito possuem um dos níveis socioeconômicos (NSE) mais altos da 

UFOP. Segundo o último relatório do Núcleo de Avaliação Educacional (NAV, UFOP, 2013), 



19 
 

 
 

 

o curso com o NSE médio mais alto é o de Medicina (5,72), seguido pelas Engenharias 

Geológica (5,64), Civil e de Minas (ambas com 5,58 ambas). O curso de Arquitetura e 

Urbanismo aparece em quinto lugar, com 5,54, seguido da Engenharia Metalúrgica (5,39) e do 

curso de Direito, que aparece em sétimo lugar, com 5,37. Na área de Humanidades ele é, 

portanto, o curso com NSE mais elevado. Portanto, a escolha do curso de Direito para esta 

investigação se deu pelo tradicionalismo e pelo prestígio social que ainda hoje usufrui, o que 

faz com que seja um dos mais concorridos das universidades, como apresentado anteriormente.  

As jovens protagonistas desta pesquisa são provenientes de camadas populares, 

ingressantes entre 2016 e 2019, no curso de Direito da UFOP, por meio de cotas e que têm até 

1,5 salário mínimo de renda por pessoa, critério utilizado pela Pró-reitoria de Assuntos 

Comunitários e Estudantis (PRACE) para a concessão de bolsas1.  

O interesse no objeto de investigação surgiu a partir de minha vivência. As leituras 

das produções acadêmicas, o trabalho junto à rede da educação básica e minha própria trajetória 

escolar foram significativas para a construção do meu interesse em desenhar o objeto da 

pesquisa. Propor novas reflexões sociais a partir de espaços e contextos singulares serviu para 

a ressignificação dessas relações e para o entendimento de que as desigualdades estão sendo 

naturalizadas cotidianamente. 

Estudante de escola pública desde a infância e moradora de um distrito da pequena 

cidade de Piranga-MG, percebi que poucos dos meus colegas de infância conseguiram cursar 

uma graduação e, os que o fizeram, com raras exceções, estavam em algum curso de licenciatura 

na modalidade de ensino à distância.  

Essa motivação de caráter pessoal também se deu por eu ser aluna egressa do curso 

de Direito da UFOP e ter enfrentado dificuldades na universidade. Não ingressei por meio da 

política de cotas, porque elas ainda não haviam sido implementadas a época, mas recebi bolsa 

alimentação durante um ano e morava na cidade de Mariana-MG, com meu irmão, o que me 

fez prescindir de solicitar a bolsa moradia. Enquanto cursava o segundo período do curso, fui 

aprovada em um concurso para o cargo de orientadora educacional na prefeitura de Mariana-

MG2. Tomei posse, comecei a trabalhar, mas, mesmo assim, tive a oportunidade de participar 

                                                           
1 As bolsas de permanência são de 100, 200, 300 ou 400 reais, escalonadas de acordo com a avaliação 

socioeconômica e com base em informações da PRACE (UFOP, 2021). O menor valor da bolsa corresponde a 

cerca de 10% e o maior a 40% do salário mínimo. 
2 Eu havia cursado Pedagogia em uma universidade particular anteriormente.  



20 
 

 
 

 

de um projeto de extensão, o que me possibilitou maior aproximação com a universidade. 

Participar desses projetos e poder passar horas na universidade, além dos momentos em sala de 

aula, foi essencial para a minha afiliação universitária, como tratado por Coulon (2008), e para 

desenvolver meu sentimento de pertencimento a esse espaço. 

Percebi, durante a graduação em um curso de alto prestígio social, que os alunos de 

camadas populares eram em menor número e que, por mais que houvesse convergência em 

vários assuntos e interesses – e sem qualquer demonstração de preconceito, do meu ponto de 

vista –, muitos de nós não nos sentíamos à vontade com alguns temas e tínhamos mais 

dificuldades para acessar os mesmos bem culturais, como viagens, fluência em uma língua 

estrangeira, posse de carros, visitas a museus, entre outros. 

Trabalhar com os jovens de camadas populares na educação básica e perceber o 

quão distante enxergam a universidade foi mais um ponto essencial para a realização do 

trabalho. Entendi, ao longo de minha formação e atuação profissional, como é concreta e 

facilmente comprovada a afirmação de Érnica e Batista (2012), de que existe uma exclusão 

branda, com aprofundamento das desigualdades, na medida em que os alunos estão 

matriculados, mas a escola é incapaz de garantir a permanência, o desenvolvimento e o 

aprendizado de todos. Agora, a exclusão não se encontra mais na entrada do sistema escolar e 

o processo de eliminação foi adiado no tempo e no espaço, ou seja, a instituição tem, em seu 

interior, os excluídos potenciais (BOURDIEU, 2007h). 

No que tange à constituição teórica da pesquisa, serviram de base autores brasileiros 

e estrangeiros que tratam das desigualdades educacionais, do sucesso e longevidade escolar das 

camadas populares e da afiliação ao sistema universitário, como Bourdieu (2007), Dubet 

(2001), Lacerda (2019), Thin (2006), Zago (2006), Piotto (2016), Lahire (2004), Portes (2001), 

Viana (1998), Nogueira e Nogueira (2002), Vargas (2010), Coulon (2008), dentre outros que 

ajudaram a pensar nas desigualdades sociais e escolares, e em como a família pode interferir na 

construção de um percurso escolar longevo.  

Assim, ao buscar conhecer o cotidiano desses jovens que ingressaram no curso de 

Direito da UFOP e sua trajetória escolar pregressa, esta pesquisa buscou trazer contribuições 

para os estudos sobre trajetórias e longevidade escolar sob o olhar da Sociologia da Educação 

e, consequentemente, elementos para a criação e a implementação de futuras políticas sociais, 

educacionais e universitárias que minimizem as dificuldades enfrentadas por jovens de camadas 

populares e que estimulem as suas potencialidades.  
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Sua contribuição também busca trazer subsídios para a reanálise, mais qualitativa, 

das políticas de permanência implementadas pela UFOP e para aprofundar os debates no 

Núcleo de Estudos Sociedade, Família e Escola (NESFE) a respeito da longevidade escolar e 

do ensino universitário. Trata-se de uma investigação inédita sobre o curso de Direito da UFOP 

e é uma das poucas que se propõe a escutar as famílias dos estudantes na região, o que foi 

possível observar por meio de busca realizada no portal de periódicos da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). Ouvir os familiares é um 

procedimento importante que permite entender percursos do ponto de vista de outro indivíduo 

que não o próprio estudante. Por fim, ao se propor a escutar os jovens e seus familiares, esta 

dissertação poderá auxiliar na construção de um banco de dados sobre os estudantes da UFOP 

e da região e revelar um pouco da realidade de outros universitários que vivenciam esse 

contexto em outras partes do Brasil. 

A metodologia da pesquisa teve como principal técnica de construção de dados a 

interlocução com os indivíduos por meio de entrevistas com três estudantes do curso de Direito 

da UFOP, ingressantes entre 2016 e 2019, ou seja, que já estivessem adaptados à universidade. 

Foram entrevistados também os familiares responsáveis pela criação dos jovens participantes 

da pesquisa.  

O critério básico de seleção dos estudantes foi que tivessem ingressado por meio de 

cotas sociais e que fossem bolsistas da PRACE na época das entrevistas, sem distinção de sexo 

e cor. Ao todo, foram entrevistadas três moças, uma avó, um pai e uma mãe. A metodologia 

também trouxe, como fontes de dados, a pesquisa documental e a bibliográfica.  

Para facilitar a compreensão, o texto foi dividido em quatro capítulos. O primeiro 

se destina à discussão sobre as desigualdades escolares e são apresentados autores que ajudam 

a entender, de forma mais aprofundada, os efeitos das desigualdades sociais na trajetória escolar 

de crianças e jovens. O capítulo traz conceitos e reflexões que julgamos importantes para o 

entendimento das desigualdades escolares e dos números que comprovam as diferenças de 

escolaridade por origem social, cor e sexo. 

No segundo capítulo é feita a discussão acerca das políticas públicas recentes que 

possibilitaram o aumento da matrícula desses jovens na universidade. Nele, buscou-se 

comprovar, por meio de dados estatísticos, que o número de estudantes no Ensino Superior 

cresceu muito a partir da implementação das ações afirmativas, que contemplaram negros, 

pardos, indígenas, pessoas com deficiências e de baixo poder aquisitivo. Também fizemos uma 



22 
 

 
 

 

análise específica quanto ao curso de Direito por meio de relatórios do Exame Nacional de 

Desempenho dos Estudantes (ENADE) e do curso de Direito da UFOP, a partir de dados 

disponibilizados pela instituição. Por fim, é abordada a escolha do curso superior, sua relação 

com a origem social e a adaptação dos jovens de camadas populares, com o reconhecimento de 

que eles passam por um processo de afiliação ainda mais difícil que os demais.  

O terceiro capítulo traz uma apresentação da metodologia e do campo pesquisado, 

a UFOP, como universidade proeminente na região e como uma das possibilidades para que 

jovens oriundos de Ouro Preto-MG e arredores tenham acesso à educação pública e de 

qualidade próxima de suas casas. Também aborda o Direito como um curso de alto prestígio, 

desde a colonização e que tem um papel importante na formação das elites nacionais. Também 

traz o percurso metodológico da pesquisa, relata as dificuldades encontradas, bem como os 

critérios de seleção dos entrevistados e a análise dos dados.  

No quarto capítulo, são apresentados os perfis das três estudantes e de um de seus 

familiares, baseados nos eixos da pesquisa: trajetória escolar, vivência universitária, e 

influências e expectativas familiares. Esses perfis foram analisados de acordo com as categorias 

de análises – práticas educativas familiares, percurso escolar, estratégias de ingresso, afiliação 

universitária, e expectativas para o futuro – à luz da teoria trazida nos capítulos anteriores, de 

modo a tecer um diálogo que permitiu encontrar processos singulares, compreender a trajetória 

escolar das alunas socialmente desfavorecidas entrevistadas, e ressaltar a contribuição da 

família sobre seus destinos.  

Finalmente, na última parte da dissertação, trazemos as considerações finais e as 

indagações para próximos trabalhos. 
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1 DESAFIOS E OBSTÁCULOS NA ESCOLARIZAÇÃO DAS CRIANÇAS DE 

CAMADAS POPULARES 

 

 

Ainda hoje, no Brasil, a maioria dos jovens das camadas populares não consegue 

chegar à universidade e é menor o número daqueles que ingressam e concluem cursos de alto 

prestígio, por isso, estudantes de camadas populares em cursos prestigiosos se constituem como 

sobreviventes no sistema educacional. 

A proposta principal deste capítulo foi trazer, para a discussão, elementos que nos 

possibilitassem analisar e compreender as dificuldades encontradas por esses jovens para 

acessar e permanecer na escola. O tema envolve o campo de estudos acerca dos processos de 

escolarização nas camadas populares e investiga um contexto social de desigualdade 

educacional, que é demonstrado pelos elevados níveis de reprovação, pela defasagem 

idade/série e pelo abandono escolar entre os estudantes das camadas mais pobres da sociedade 

brasileira.  

Para melhor organizar o capítulo, inicialmente, discutimos os números que 

demonstram o alto índice de evasão e defasagem idade/série em um grupo específico de 

crianças e jovens no Brasil. Em seguida, trouxemos uma reflexão sobre a desigualdade social 

que se reveste em desigualdade escolar, com base em autores como Dubet (2001), Bourdieu 

(2007), Nogueira (1990), Thin (2006), Érnica e Batista (2012). Na última seção, procuramos 

estabelecer diálogos com autores como Lahire (2004), Zago (2006), Viana (2011), Lacerda 

(2006) e Portes (2001), para discutir sobre sucesso e longevidade escolar, não como regra, mas 

exceção.  

 

 

1.1 A desigualdade escolar no Brasil em números 

 

 

Muitos jovens advindos das classes populares não resistem por muito tempo nas 

instituições escolares e são constantemente, segundo Zago (2000), submetidos à distintas 
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formas de eliminação em diferentes níveis e graus de ensino. Tal fenômeno é comprovado pelas 

estatísticas referentes à educação brasileira trazidas pelo Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP, 2020), que mostram a alta taxa de evasão e 

distorção idade/série no Brasil. As desigualdades afetam as trajetórias dos estudantes de 

camadas populares de forma efetiva e influenciam a saída precoce da escola e a repetência 

escolar. 

Os dados demonstram que, em 2018, 11,8% dos jovens mais pobres entre 15 e 17 

anos haviam abandonado a escola sem concluir o Ensino Médio, enquanto que, entre os jovens 

mais ricos, esse percentual era de apenas 1,4% (INEP, 2019). A ampliação das taxas de 

reprovação e abandono conforme a elevação do nível de ensino de escolas públicas e 

particulares do Brasil, em 2019, são demonstradas no Gráfico 1. 

 

Gráfico 1: Taxa de aprovação, reprovação e abandono nas escolas brasileiras (2019) 

 

Fonte: Elaborado pela autora, com base nos dados do INEP (2020) 
 

Ao analisar as taxas de aprovação e reprovação escolar em 2019 (Gráfico 1), 

percebemos que a aprovação caiu 9% entre os Anos Iniciais do Ensino Fundamental e o Ensino 

Médio; que as taxas de abandono cresceram cerca de 4%; e que as de reprovação mais que 

dobraram, de 4,3% para 9,1%. Os níveis de reprovação e repetência também aumentaram na 

transição do Ensino Fundamental para o Ensino Médio, em todo o Brasil. Esses entraves nos 

percursos aumentam a distância entre a idade cronológica e a escolar, e, quanto maior essa 

separação, mais improvável é a continuidade dos estudos. Muitos desses alunos passam por 
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uma forte seleção para chegar ao Ensino Médio, e ainda encontram dificuldades que não os 

permitem finalizar a educação básica.  

Verifica-se ainda que, nesses casos, o abandono e a evasão são maiores por parte 

dos homens não brancos. Em se tratando de sexo, há 1,1% a mais de homens em relação às 

mulheres, e, quanto à cor, 2,3% a mais de pretos ou pardos em relação aos brancos evadem 

prematuramente. Em relação à distorção idade/série, esse número cresce para cerca de 8,9% 

por sexo, e 9,3% por raça/cor, segundo dados do MEC (BRASIL, 2019) (Gráfico 2).  

 

Gráfico 2: Evasão/frequência/conclusão escolar de jovens com idade entre 15 e 17 anos; 

pretos ou pardos/brancos/mulheres/homens no Brasil (2019) 

 

Fonte: Elaborado pela autora, com base nos dados do MEC (2020) 

  

Esses dados mostram que a escolarização entre mulheres e homens é diferente na 

educação básica, pois as mulheres tendem a estudar mais e ter melhor rendimento escolar. No 

que diz respeito à cor/raça, os brancos apresentam maior escolarização em relação aos pardos 

e pretos. Assim, as mulheres brancas são as que alcançam maior longevidade escolar no Brasil. 

Conclui-se que a exclusão escolar está presente em grupos específicos em estado de maior 

vulnerabilidade. Isso permite constatar que há um perfil dessas crianças e desses jovens com 

mais chances de reprovação ou abandono escolar, que se tornarão adultos menos escolarizados 

e, consequentemente, ocuparão cargos com menor remuneração. Tais jovens são do sexo 

masculino, de baixa renda e não brancos.  
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A literatura revela vários fatores que influenciam para que crianças e jovens com 

poucos recursos sociais e econômicos sejam excluídos do sistema educacional. A desigualdade 

escolar, como reflexo das desigualdades sociais, é discutida por vários autores. Tais discussões 

serão apresentadas a seguir.  

 

 

1.2 Desigualdades sociais e escolares 

 

 

As desigualdades são fruto das relações sociais, econômicas e culturais que se 

refletem na vida cotidiana do indivíduo e têm impacto sobre os diferentes campos de atuação. 

Trazem tensões e problemas em cada momento da vida. São, portanto, o objeto da Sociologia 

ou de toda a Sociologia que exercite uma visão crítica (DUBET, 2001). 

A partir da segunda metade do século XX, houve maior incidência de sociólogos 

da Educação, que centralizaram suas análises em uma visão crítica da Educação e da escola. 

Tal movimento, nas Ciências Humanas como um todo, decorre dos efeitos da massificação da 

escola secundária em países como Estados Unidos, França e Inglaterra. Na época, o Estado 

precisava conhecer a população e o funcionamento da grande máquina escolar que se 

desenhava. Fervilhavam debates sobre a democratização das oportunidades escolares e todas as 

desigualdades foram investigadas: de acesso, de desempenho e de trajetórias. A educação foi 

vista como forma para aprimoramento das sociedades tecnológicas no contexto da Guerra Fria. 

Assim, houve uma expansão quantitativa da oferta educacional, pois se desejava corrigir as 

desigualdades escolares mediante a implantação de medidas sociais e pedagógicas, que 

visassem compensar as desigualdades materiais e “culturais advindas de um ambiente familiar 

pouco estimulante” (NOGUEIRA, 1990, p. 53). No entanto, apesar dos esforços para a melhoria 

dos índices de escolarização da população, o conjunto de políticas não se mostrou efetivo, 

porque não possibilitou uma mudança das estruturas sociais, não amenizou as desigualdades de 

oportunidade educacionais, e nem promoveu mudanças de certos grupos sociais em relação à 

cultura escolar de forma significativa (NOGUEIRA, 1990). 
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A suposição de uma pretensa igualdade passou a ser contestada. Foi a partir de 

estudos de estatísticos, nos anos 1960 e 1970, após a massificação do ensino básico, que os 

pesquisadores na área da Educação buscaram analisar quais estudantes, de acordo com uma 

série de variáveis, como sexo, idade, tamanho da família, ocupação e nível de escolaridade dos 

pais, ocupavam os diferentes níveis educacionais. A partir de tais estudos, a teoria explicativa 

da relação entre escola e estrutura social ficou conhecida como paradigma da reprodução3. Essa 

teoria demonstrou que a escola reproduz as desigualdades (NOGUEIRA, 1990)4. 

Um dos principais representantes dessa corrente teórica foi Pierre Bourdieu 

(2007b), que criticou o fato de ainda se considerar o sistema escolar como o principal meio para 

a mobilidade social, de acordo com a ideia da “escola libertadora”. Segundo o autor, a escola 

atua como um meio de manutenção das desigualdades sociais, ao conferir legitimidade às 

diferenças de oportunidades inerentes ao sistema meritocrático. Ou seja, para Bourdieu 

(2007b), o filho de um produtor agrícola tem 80 vezes menos chances de ingressar na 

universidade que o filho de um assalariado. A facilidade no aprendizado e a naturalidade com 

que os estudantes filhos das elites avançam nos anos escolares não são percebidas como frutos 

do processo de socialização vivenciado na família e no meio social em que estão inseridos, mas 

como capacidades inatas, um dom e uma vocação do próprio indivíduo. Dessa forma, para o 

autor, a herança cultural ocorreria de forma osmótica, sem esforço metódico. Isso corrobora a 

crença das classes dominantes, e também das dominadas, de que as primeiras devem aos seus 

dons as atitudes que tomam e as aptidões que demonstram. Acreditam que, até certo ponto, 

essas aptidões são componentes de sua personalidade, quando, na verdade, são “herdadas” 

socialmente.  

Com tais constatações, Bourdieu (2007g) propõe uma desconstrução do “dom”, 

uma vez que elas mostram ainda que, até os anos de 1950, as instituições de ensino tinham 

estabilidade, pois se operava uma seleção que excluía muito cedo as crianças das classes 

populares. Essa eliminação com base no dom era legitimada até pelos excluídos, que 

acreditavam na sua falta de aptidão para os estudos. Foi com a universalização do ensino básico, 

ingressaram, na escola, categorias sociais que, até então, não faziam parte do jogo escolar. Um 

                                                           
3 A obra A reprodução: elementos para uma teoria do sistema de ensino, de Bourdieu e Passeron (1982), foi o 

marco para a teoria da reprodução. 
4 A expansão do acesso ao ensino não conseguiu cumprir com os desejos de que a escolarização fosse uma espécie 

de salvação, nem nos aspectos de formação de recursos humanos para a economia, nem para a igualdade de 

oportunidades sociais (NOGUEIRA, 1990). 
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dos efeitos da massificação foi a descoberta, por parte dessas classes, dos aspectos 

conservadores da escola, que, à época, se apresentava como libertadora. Em pouco tempo, se 

verificou que não bastava ter acesso ao ensino secundário para concluir os estudos, tampouco, 

que o êxito escolar garantiria um diploma que conferisse melhora na posição social, o que 

acontecia a todos os que se formavam antes, quando o ensino não era acessível à população em 

geral. As diferenças quanto à distribuição dos benefícios escolares e sociais foi mantida, mas o 

processo passou a ser estendido e diluído no tempo, assim, as instituições passaram a ser 

frequentadas por excluídos potenciais (BOURDIEU, 2007h).   

Ao dar esperanças de longevidade escolar a indivíduos pela sua posição na 

hierarquia social ao mesmo tempo em que faz uma seleção aparentemente justa, a escola 

contribui para perpetuar e legitimar as desigualdades. Transforma, dessa forma, as 

desigualdades de fato em desigualdades de direito, ao atribuir ao dom e ao mérito as aptidões 

socialmente condicionadas. Assim, as elites se sentem legitimadas na escola, pois são 

consideradas detentoras desse dom, enquanto as classes menos favorecidas se reconhecem em 

um lugar menos prestigioso por se considerarem despossuídas dele. Os poucos que sobrevivem 

no sistema de ensino acabam por conferir aparência de legitimidade a ele e atribuem à escola 

um papel libertador junto àqueles que ela mesma eliminou (BOURDIEU, 2007h). 

Como consequência da exclusão, assiste-se à perversidade da ampliação dos 

diplomas e sua inflação. Alunos de camadas populares tendem a conseguir, ao fim de sua 

escolaridade, paga com muita luta e muito sacrifício, um diploma desvalorizado e, se desistem, 

são relegados a uma exclusão ainda mais estigmatizante, já que tiveram a sua chance de estudar. 

Por outro lado, o mercado de trabalho é cada vez mais ocupado por detentores de diplomas, o 

que implica que o fracasso escolar passa a ser uma preocupação de todos (ou da maioria dos 

estudantes que não pertencem às elites). A diversificação dos ramos de estudo, associada à 

seleção cada vez mais precoce, tende a favorecer práticas de exclusão brandas (graduais, 

imperceptíveis e despercebidas) tanto por aqueles que sofrem, quanto para os que as praticam. 

A expansão de acesso a um ensino amplamente aberto a todos guarda em si a reserva para 

alguns, e mantém as mesmas posições do passado, mas com um efeito de legitimação social. 

As desigualdades passaram a operar de forma mais sutil, sem desaparecerem ou diminuírem 

(BOURDIEU, 2007h). 

Dubet (2015), outro autor da linha da Sociologia crítica, também trata da inflação 

dos diplomas e considera a massificação do Ensino Superior responsável pela deterioração da 
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população que não possui diploma. “Quando os diplomas eram raros, sua ausência não era um 

estigma [...]” (DUBET, 2015, p. 260). Ele sinaliza que a massificação conduz à marginalidade, 

ao desemprego e à precariedade, e exclui, de forma ainda mais violenta, os que não conseguem 

se beneficiar dela.  

Fundamental para entender as desigualdades escolares das crianças de diferentes 

classes sociais é a noção de capital cultural. Para Bourdieu (2007d), a transmissão doméstica 

do capital cultural é o mais oculto e determinante dos investimentos educacionais. O rendimento 

escolar depende diretamente do capital cultural investido previamente pela família. O valor 

econômico e social do certificado escolar depende do capital social e cultural, também advindo 

da família.  

Para entender as desigualdades escolares a partir da lógica do capital cultural, 

compreendido sob a forma de conhecimentos aprendidos, da posse de bens culturais e de 

certificados, o autor afirma que ele pode ser encontrado em três formas. O capital incorporado 

se refere à cultura legítima incorporada, àquilo que se tornou parte integrante da pessoa, um 

habitus. Leva tempo para ser construído e só pode ser pela própria pessoa, permanece marcado 

pelas condições de sua aquisição e acaba somente quando o indivíduo perde a memória ou 

morre. Traz, como exemplo, habilidades linguísticas, postura corporal, preferências, hábitos 

relacionados à cultura dominante. Está mais predisposto a funcionar como capital simbólico do 

que o capital econômico; o capital objetivado sob a forma de bens culturais, como livros, 

quadros, máquinas etc.; e o capital institucionalizado, como os diplomas e a posse de 

certificados, que tendem a ser socialmente valorizados (BOURDIEU, 2007d).  

Na análise do “juízo professoral”, Bourdieu (2007g) mostra o peso do capital 

cultural, já que, quanto mais elevada a origem social do aluno, maior é a sua nota. Assinala, 

ainda, que a origem territorial implica em uma melhor média. Os alunos provenientes das 

classes superiores escapam a quase todos os julgamentos pejorativos, mesmo os eufemizados e 

lhes são atribuídas as qualidades mais desejadas pela escola. A avaliação, estranha aos 

elementos técnicos do desempenho exigidos, apoia-se em critérios difusos, ocultos e que não 

são reconhecíveis na avaliação de exercícios escolares. Assim, a taxonomia escolar encerra um 

conjunto de qualidades próprias daqueles que são socialmente superiores e a faz sob a aparência 

da neutralidade.  

As heranças culturais ficam mais claras nos conhecimentos que são transmitidos 

pelas famílias aos filhos de forma objetiva, no entanto, é nas práticas despretensiosas que ocorre 
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a transferência de certo capital cultural e de um certo ethos5. O capital cultural pode ser 

entendido a partir da relação entre o volume e a estrutura do capital cultural da família e as 

exigências escolares. Ou seja, existem fatores importantes que influenciam na vida escolar dos 

alunos que extrapolam a renda, como a escolaridade dos pais, dos avós e da família extensa, a 

residência e o tipo de estabelecimento em que concluíram seus estudos, além dos hábitos de 

leitura e de consumo (BOURDIEU, 2007e). 

Ao ignorar as desigualdades e ao tratar os alunos de forma igual, por mais desiguais 

que eles sejam, a escola acaba por legitimar as desigualdades. As crianças das camadas médias 

recebem das suas famílias uma espécie de “boa vontade cultural”6 caracterizada pelo 

reconhecimento da cultura dominante, sem um conhecimento do que os códigos e os símbolos 

realmente significam, e, em alguma medida, buscam se aproximar dela. Em alguns casos, as 

famílias de camadas populares também podem apresentar essa boa vontade cultural.  

Para Bourdieu (2007c), a exclusão ocorre, porque os obstáculos são cumulativos e 

as crianças das classes populares têm de obter um êxito escolar excepcional para que sejam 

incentivadas a prosseguir na escola. Assim, as vantagens e as desvantagens sociais são 

convertidas em vantagens e desvantagens escolares. Por isso, muitos jovens das classes 

populares não resistem por muito tempo nas instituições escolares, no entanto, alguns se 

constituem como exceção e traçam percursos escolares exitosos.  

Dessa forma, o sistema de ensino depende mais das exigências da reprodução do 

grupo familiar e tende a se organizar em prol da sua própria reprodução, ao reportar o social, e 

não prioritariamente a função técnica, na medida em que o capital cultural tem uma 

proeminência em relação aos conteúdos (BOURDIEU, 2007f). 

Thin (2006), ao tratar das lógicas socializadoras das camadas populares e da escola, 

corrobora as análises de Bourdieu (2007g), ao discutir sobre as lógicas que aproximam ou 

afastam as famílias da escola. Quando se investiga a relação das famílias populares com a 

escolarização, é comum encontrar, nas escolas, um discurso normativo, segundo o qual existe 

um déficit educacional, de cuidado e de comprometimento por parte dessas famílias, que são 

                                                           
5 Grosso modo, ethos é um sistema de valores implícitos e interiorizados que definem as atitudes diante do capital 

cultural e da instituição escolar (BOURDIEU, 2007b). 
6 Na obra A distinção, Bourdieu (2007a, p. 300) destaca que a “boa vontade cultural” é típica manifestação das 

camadas médias e “exprime-se, entre outros aspectos, por uma escolha particularmente frequente dos 

testemunhos mais incondicionais da docilidade cultural – escolha de amigos ‘instruídos’, gosto por ‘educativos’ 

ou ‘instrutivos’”. Significa, de forma genérica, reconhecer a cultura dominante e valorizá-la sem ter 

conhecimentos claros sobre ela.   
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negligentes e incoerentes, nas ações que envolvem as atividades escolares. O autor ressalta a 

fraqueza de recursos escolares e culturais que podem ser mobilizados por esses pais diante da 

escola e destaca a dominação gerada por essa condição. Essas famílias possuem fraco capital 

cultural se levarmos em conta os diplomas e os anos de estudos de seus pais, bem como sua 

distância em relação à cultura dominante. Para Portes (2000), essas famílias têm pouco ou 

nenhum conhecimento do sistema educacional, além de fraco capital escolar. No entanto, isso, 

por si só, não permite engessar as práticas e as mobilizações desses grupos. Se assim for, 

esquecem-se as características únicas que não podem ser resumidas a uma classe social.   

Por mais que não se resumam a uma classe social e que existam especificidades, as 

lógicas das famílias de camadas populares e da escola são diferentes e, muitas vezes, 

contraditórias. De um lado, estão os professores, com práticas educativas que refletem um 

“modo escolar de socialização” (THIN, 2006, p. 212), uma cultura da elite que é evidenciada 

nos ensinamentos e na organização da escola; de outro, as famílias de camadas populares, com 

comportamentos estranhos à primeira. Para o autor, o que está em jogo não são apenas os 

capitais cultural ou o escolar, mas o conjunto das práticas empregadas pela escola. Thin (2006), 

ao citar Bernstein (1975), trata dos códigos linguísticos e das situações nas quais eles aparecem, 

e estabelece relações entre condições de existência, socialização e modos de comunicação nas 

classes superiores e populares. Assim, enfatiza que, para as crianças das elites, a escola atua 

como fortalecedora de laços sociais e simbólicos, enquanto que, para as camadas populares, se 

configura como uma mudança desses laços.  

O autor ainda propõe, ao citar Chamboredon (1997), que as lógicas ou os modos de 

socialização escolares estão mais próximos das famílias das elites que das famílias de classes 

populares. Essas lógicas são de natureza estrutural, pois estão fundamentadas na estrutura das 

relações sociais, que se entrecruzam e que, ao mesmo tempo, reforçam uma relação de 

dominação. Assim, as lógicas dominantes se impõem às famílias populares, e reforçam a 

desigualdade na medida que as famílias das elites dominam essas lógicas e as famílias das 

classes populares tendem a participar da vida escolar dos filhos com pouco ou nenhum 

conhecimento do jogo da escolarização. Os pais das camadas populares desenvolvem um 

sentimento de ilegitimidade de suas práticas e de legitimidade das práticas escolares. Conforme 

já mencionado, essas relações podem ser mediadas por ajustes recíprocos, por apropriações de 

certas lógicas escolares. Importante destacar que essas distinções não são confortáveis para 

ambas as partes.  
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Um exemplo é que, nas famílias populares, a autoridade é posicional, os pais fixam 

os limites territoriais ou de aceitabilidade de forma imperativa, pouco negociável, e agem, 

normalmente para interromper o ato. Por outro lado, na escola, espera-se que os alunos 

incorporem a autoridade e respeitem o outro independentemente da presença, uma espécie de 

autoridade negociada. Nesse sentido, alguns pais podem se sentir duplamente desqualificados, 

por não terem a autoridade requisitada pela escola e por aplicarem sanções violentas sobre os 

comportamentos desviantes (THIN, 2006). 

Outra lógica diferenciadora discutida por Thin (2006) é percebida pela gestão do 

tempo. A escola possui o tempo segmentado entre práticas e aprendizagem, com calendários, 

agendas e horários de aula, enquanto, nas famílias de camadas populares, a socialização, na 

maioria das vezes, acontece na convivência entre adultos e crianças, em um tempo e um espaço 

mais extensos, sem demarcações rígidas. Não existe, por parte dos pais, o estabelecimento de 

horas para estudo, como acontece com as famílias das classes médias e das elites, que também 

transformam jogos em momentos de aprendizagem. Zago (2000), na mesma perspectiva, 

também revela, em suas pesquisas, que as famílias de camadas populares não têm, na maior 

parte dos casos, o seu dia organizado em torno de atividades escolares e que não possuem 

acompanhamento regular dos deveres de casa.  

Para as famílias mais vulneráveis, segundo Thin (2006), não existe a possibilidade 

de qualquer planificação e antecipação, porque a urgência da sobrevivência é maior e, em 

muitos casos, a longa jornada de trabalho inviabiliza o contato com as atividades e instituições 

escolares. Para Zago (2000), a instabilidade, gerada pela falta de renda fixa e pela precariedade 

nas condições de vida, tem um peso importante sobre as trajetórias escolares, e, assim como 

Thin (2006), afirma que as mobilizações familiares são voltadas, primeiramente, para a 

sobrevivência. 

A relação dessas famílias com a linguagem também é marcada pelo distanciamento 

da proposta pela escola. A imposição de uma língua se apresenta como um ponto de 

desigualdade. Para as famílias das camadas populares, a linguagem não é comum e só se 

apresenta assim quando o sistema escolar está lidando com os próprios herdeiros. A imposição 

dessa língua está associada à “violência simbólica”, entendida por Bourdieu (2007g) como a 

imposição de algo como a verdadeira ou a única forma de expressão existente. Essa linguagem 

é natural entre aqueles que já possuem contato com a literatura e com a norma culta desde o 



33 
 

 
 

 

nascimento, o que exime o professor de controlar tecnicamente o manejo da língua 

(BOURDIEU, 2007g). 

Com baixa escolaridade e/ou trajetórias escolares truncadas, os pais e os avós das 

crianças de camadas populares, em muitos casos, também foram vítimas da violência simbólica 

e, consequentemente, possuem um distanciamento da linguagem escolar. Em alguns casos, é 

possível verificar o medo em relação às aprendizagens escolares, acompanhado da ideia de que 

a escola pode não ser para os seus filhos (THIN, 2006). 

As práticas possuem uma variabilidade enorme dentro de cada classe e não se 

reduzem à interiorização de normas sociais dominantes, mas são uma expressão das diversas 

socializações relacionadas às condições de vida, de existência, sociais e da própria história de 

grupos específicos. Pensar a socialização, dessa forma, permite reconhecer suas vicissitudes em 

função do sentimento de pertencimento e das trajetórias sociais, e, ainda, entender como tais 

diferenças geram divergências e tensões.  

Uma outra importante variável no que tange às desigualdades escolares é o impacto 

do local de moradia e das características de sua população. Érnica e Batista (2012) tratam do 

tema ao analisarem escolas situadas em São Miguel Paulista, na periferia de São Paulo-SP. A 

análise dos dados produzidos por eles demonstra que, quanto maiores os níveis de 

vulnerabilidade social do entorno da escola, mais limitada tende a ser a qualidade da educação 

ofertada, associada às condições dessa oferta. Por mais que os recursos culturais familiares 

sejam importantes para as variações do desempenho dos alunos, a questão do território 

influência, de forma substantiva, nas desigualdades escolares.  

Quanto maior a vulnerabilidade do território, menores são as notas alcançadas pelas 

escolas no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) e na Prova Brasil, salvo 

exceções7. Segundo os autores, alunos com o mesmo volume de capital cultural familiar têm 

desempenho menor quando matriculados em escolas com alta vulnerabilidade social em seu 

entorno, o que aprofunda as desigualdades escolares iniciais (ÉRNICA; BATISTA, 2012). 

Nesses bairros com maior vulnerabilidade existem poucos equipamentos sociais públicos e há 

escassez de serviços privados. Também há pouca oferta da Educação Infantil, que é a “porta” 

                                                           
7 O IDEB é um indicador objetivo que conjuga a proficiência dos alunos na Prova Brasil e as taxas de aprovação 

obtidas pelo censo. Assim, parte de uma realidade concreta para formular ou a reformular políticas públicas, para 

identificar problemas, subsidiar decisões de gestores, elaborar diagnósticos, entre outras ações (SOARES; 

XAVIER, 2013). 
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para a aquisição do conhecimento de vários códigos culturais escolares. Os alunos dessas 

escolas, normalmente, têm um perfil discente homogêneo, e a maior parte apresenta várias 

dificuldades de aprendizagem, além de comportamentos de indisciplina e/ou violência. Os 

melhores alunos e suas famílias tendem a procurar as melhores escolas, que criam estratégias 

para uma seleção, mesmo que velada, em um quase mercado de serviços educacionais8.  

Dubet (2001) também trata da reprodução das desigualdades que podem ser 

descritas de duas formas, a primeira aborda aspectos, como sua evolução, níveis, aumentos e 

reduções, o que pressupõe escolher particularidades dessa dimensão para não cair em 

generalizações. A segunda, como um conjunto de processos sociais que melhor explicam 

aspectos da sociedade atual e a duplicidade das desigualdades, em que algumas se ampliam e 

outras diminuem. Nunca os indivíduos tiveram tão clara a obrigação de serem livres para serem 

os próprios autores de suas vidas, o que caracteriza o projeto da modernidade, daí a ideia da 

competição entre iguais ser consideradas justa e pautada na meritocracia e na responsabilidade.  

 Segundo o autor, o “encontro da igualdade democrática com a desigualdade 

capitalista” (DUBET, 2001, p. 3) gera um sistema de proteção e de criação de direitos sociais 

por um Estado-providência. Assim, a dupla face da desigualdade está visível em todas as 

sociedades industriais. De um lado, as sociedades democráticas, que prezam pela igualdade de 

todos, e, de outro, o sistema capitalista, que amplia mercados e potencializa as diferenças, visto 

que é difícil a conformação do mérito de uns com a igualdade de todos. A igualdade de todos é 

uma norma universal, uma ficção, que não precisa ser testada. Assim, todos seriam iguais, no 

entanto, as desigualdades do mérito também são universais, são sanções do mercado de trabalho 

e dos concursos que tornam as pessoas diferentes. Essas duas normas universais contraditórias 

coabitam no mesmo espaço e tempo. 

Ainda segundo Dubet (2011), as desigualdades aparentemente diminuíram, uma 

vez que foi conquistado o acesso de grande parte da população à escolarização, no entanto, 

apenas o acesso à escola não basta. Para o autor, as desigualdades simplesmente mudaram de 

forma, pois os cursos de maior prestígio continuaram a ser ocupados por camadas elitistas e as 

camadas populares ficaram destinadas aos cursos de menor prestígio, menos valorizados, e 

                                                           
8 Esse quase mercado-escolar oculto consiste em uma disputa entre as escolas públicas por melhores profissionais, 

mais engajados e capacitados e por melhores alunos, com maior capital cultural familiar e que se adaptam melhor 

ao funcionamento escolar. Além disso, existe uma disputa das famílias por escolas de maior prestígio (ÉRNICA; 

BATISTA, 2012). 



35 
 

 
 

 

menos rentáveis no mercado de trabalho. As elites mantiveram um domínio sobre as carreiras 

mais valorizadas.  

A análise de Dubet (2001, p. 9) demonstra que a igualdade aumentou à medida em 

que a educação deixou de ser um bem raro, “mas se tornou altamente hierarquizada quando as 

barreiras foram substituídas por níveis”. O autor discute que isso também ocorreu com o acesso 

aos bens de consumo, à cultura e ao lazer e que, além disso, as mulheres passaram a ter mais 

contato com inúmeros setores, sem terem sido, de fato, inseridas neles. A ideia de equidade 

parece ter sido reforçada pelo simples acesso à escolarização, ao mercado de trabalho ou até 

mesmo a alguns bens culturais, por mais que não haja igualdade de fato.  

Dubet (2015) propõe o princípio da justiça, no qual todos os alunos deveriam 

dominar um quadro base de conhecimentos. Afirma, ainda, que a equidade é um meio para se 

ampliar a igualdade. Para isso, é necessário haver um nível de distribuição de recursos de modo 

que se garantam as condições para que todos participem como iguais na sociedade. A igualdade 

de base seria definida por dois pontos: primeiro, com o estabelecimento de um nível abaixo do 

qual ninguém poderia estar; segundo, que todos tenham direito a uma distribuição, sem que se 

perca a cooperação social. Assim, supõe a correção de desigualdades em favor de quem tem 

menos na distribuição dos bens sociais, o que remete à noção de que é razoável admitir uma 

distribuição de recursos que não prive nenhum indivíduo de ser percebido como apto à 

cooperação social, o que contempla também o interesse de cada um. 

Para Dubet (2008), a adoção da igualdade de base como critério de justiça na 

educação básica é possível por meio da política. A igualdade de base exige estratégias de 

regulação voltadas à preservação e/ou à redefinição dos processos que visam ao seu alcance e 

aos resultados que a expressam, o que possibilita, assim, corrigir as desigualdades em favor dos 

que possuem menos na distribuição dos bens sociais. Para Rawls (1987), citado por Dubet 

(2008), a ideia de equidade remete àquilo que é razoável, uma distribuição de recursos que não 

prive nenhum indivíduo de poder cooperar socialmente. Por isso, a equidade na educação está 

situada no centro dos conflitos de interesses e das diferenças de distribuição de bens 

socioeconômicos. 

A fragmentação do mercado de trabalho acentuou as desigualdades por sexo, etnia, 

idade e por capital escolar. Com qualificação igual e com as mesmas funções, o salário de 

homens e mulheres varia significativamente. Assim, é possível falar, segundo Dubet (2001), 

em emancipação segregativa ou em emancipação sob tutela. O desemprego acentua ainda mais 
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as diferenciações sociais ao recair sobre grupos específicos. As desigualdades reais não podem 

mais ser descritas objetivamente, na medida em que o antagonismo de classes não está mais 

claro, que houve uma certa homogeneização, que a igualdade parece mais acessível, mas a 

dominação não desaparece. A partir da mobilidade e da estratificação, já não é possível uma 

visão organizada e estruturada das relações sociais (DUBET, 2001). 

Por um lado, as desigualdades modernas tendem a se reduzir diante das aspirações 

de igualdade, por outro, as desigualdades funcionais tendem a se fortalecer, sobretudo nas 

extremidades da escala social. Tal disparidade acaba por fazer com que grupos minoritários se 

manifestem em prol de espaço social. Ou seja, as microdesigualdades estão marcadas ou 

consolidadas, como verificado por Dubet (2001). Voltando ao caso das mulheres, a vida pública 

e privada continua com diferenciações bem marcadas, e a primeira é predominantemente 

masculina. Quanto à educação, a massificação do acesso à escola possibilitou o aumento do 

número de mulheres no mercado de trabalho, mas em carreiras de menor rentabilidade, apesar 

de se saírem melhor nos estudos que os homens. Essa nova igualdade é compensada por novas 

desigualdades. Dubet (2001) também pontua as desigualdades dos imigrantes na França e 

aquelas relacionadas à idade, e alerta que a descrição das desigualdades é inesgotável.  

Para o autor, a escola não é neutra e tem seu próprio papel na reprodução das 

desigualdades. A oferta não é homogênea, e as interações escolares privilegiavam os grupos 

das classes médias e as elites (DUBET, 2001). Verificam-se, nesse momento, os efeitos classe, 

professor e estabelecimento de ensino que fazem com que a escola reproduza as desigualdades. 

A própria igualdade da oferta pode implicar em desigualdade. Ou seja, assim como já assinalado 

por Bourdieu (2007h), Dubet (2001) ressalta a autoculpabilização do jovem pelo fracasso 

escolar. A partir do momento em que o acesso à escola é massificado e que já não há um 

processo seletivo no ingresso, mas durante a escolarização, os jovens das camadas populares 

passam a acreditar que fracassam nos estudos porque têm menos competências que os demais, 

e não porque suas condições de existência os impedem disso, como a situação de trabalhador 

que precisa auxiliar nas despesas da casa desde muito cedo.  

Dubet (2001) assinala que, nesses casos, os jovens se autorresponsabilizam, se 

sentem inferiores e têm como opções se retirar do jogo no qual estão perdendo, ou usar a 

violência com sua consequente destruição. Assim, muitos se recusam a participar de um jogo 

do qual acham que vão perder sempre, escolhem fracassar para não serem afetados pelo seu 

insucesso. As desigualdades, nesses casos, parecem se caracterizar como justas.  
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Conforme já mencionado neste capítulo, no Brasil, houve a ampliação da oferta a 

um modelo de escola, talvez não acessível de fato, criado em outro contexto histórico e cultural 

para atender a outra clientela, modelo que já se mostrou ineficiente devido ao grande número 

de reprovações e repetências. Isso acaba por aprofundar as desigualdades na medida em que se 

apresenta sob uma forma branda de exclusão. Ou seja, apesar da universalização do ingresso, 

grande parte das crianças e jovens brasileiros não consegue sequer terminar a educação básica 

(ÉRNICA; BATISTA, 2012). 

A literatura revela vários fatores que influenciam para que crianças e jovens com 

poucos recursos sociais e econômicos se constituam como exceção à regra e construam 

trajetórias de sucesso escolar, mesmo diante das desigualdades sociais e escolares. Esses fatores 

serão apresentados a seguir. 

 

 

1.3 Sucesso escolar nas camadas populares 

 

 

Os estudantes de camadas populares têm as trajetórias escolares marcadas por 

inúmeras dificuldades, seja de ordem pessoal, social ou financeira. Aqueles que conseguem 

chegar ao Ensino Superior já romperam com um círculo vicioso de não continuidade de estudos 

por seus familiares e pessoas de seu convívio social. O sucesso escolar inicial é um pressuposto 

para a longevidade escolar. 

Na França, de forma especial, na década de 1990, surgem estudos sobre trajetórias 

longevas de estudantes de camadas populares, com trabalhos como o de Terrail (1990), que 

estudou a trajetória de estudantes filhos de operários que tiveram uma escolaridade prolongada, 

bem como os resultados disso em suas vidas. O autor investigou, ainda, como essas trajetórias 

foram possíveis no interior de famílias operárias. Com esse trabalho, surgiram outros que 

ampliaram o campo sociológico relativo ao sucesso escolar, como os de Queiroz (1991), 

Zeroulou (1988), Laurens (1992) e, mais recentemente, de Lahire (1997; 2002) (SOUZA; 

PORTES, 2012). 
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Lahire (2004) propõe compreender o fenômeno do sucesso escolar nos meios 

populares ao aproximá-lo do microssocial e buscar heterogeneizar o que havia sido 

homogeneizado por meio da análise macro, que se detinha às características das grandes classes 

sociais: trabalhadores e elite. Sua contribuição se distingue da teoria de Bourdieu ao 

compreender as clivagens sociais dentro de cada classe. Segundo Viana (1998, p. 4), os 

“critérios tradicionais de delimitação de classes – centrados na posse/não posse dos meios de 

produção, no processo econômico de produção de riquezas – são considerados insuficientes”. 

Assim, a atenção se desloca para a “complexidade da realidade de classes”, com a observação 

da natureza das clivagens sociais, ou seja, das diversas dimensões existentes em cada classe. É 

necessário, portanto, considerar a família, a cultura, a etnia, os estilos de vida e os espaços 

ocupados, em um “campo aberto de possiblidades”. 

Assim, Lahire (2004), ao considerar essas clivagens sociais, sugere um modelo que 

busque a interdependência dos fatores, ao procurar compreender como os indivíduos articulam 

esses diferentes aspectos e os utilizam no dia a dia. Ou seja, esses elementos são múltiplos e 

atuam de modo interdependente na vida dos indivíduos, nem sempre de forma consciente.  

Ao investigar as práticas familiares de alunos com baixos e altos índices na prova 

nacional na França, na sua maioria imigrantes, Lahire (2004) faz um mapeamento dos principais 

fatores que influenciam no sucesso escolar dessas crianças de camadas populares para explorar 

o papel familiar no desenvolvimento do sucesso ou fracasso escolar: 

 

[...] só podemos compreender os resultados e os comportamentos escolares da 

criança se reconstruirmos a rede de interdependência familiares através da 

qual ela constituiu seus esquemas de percepção, de julgamento, de avaliação, 

e a maneira pela qual estes esquemas podem “reagir” quando “funcionam” em 

formas escolares de relações sociais. De certo modo, podemos dizer que os 

casos de “fracassos” escolares são casos de solidão dos alunos no universo 

escolar: muito pouco daquilo que interiorizam através da estrutura de 

coexistência familiar lhes possibilita enfrentar as regras do jogo escolar (os 

tipos de orientação cognitiva, os tipos de práticas de linguagem, os tipos de 

comportamento... próprios a escola), as formas de relações sociais (LAHIRE, 

2004, p. 19). 

 

Com base no excerto anterior, é possível perceber que, de acordo com Lahire 

(2004), existe uma identificação entre as práticas familiares e os casos de sucesso e fracasso 

escolar. Assim, muitas das questões que envolvem casos improváveis de sucesso escolar têm 
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sua resposta nas dinâmicas familiares e nas relações de interdependência entre seus membros. 

Como produtos da experiência socializadora e das relações sociais, são incorporadas 

disposições que passam a orientar o indivíduo em suas ações. Conforme tal incorporação, as 

crianças se adaptam melhor ou não à escola. Ou seja, existem singularidades no âmbito das 

práticas familiares dessas famílias nas quais Lahire (2004) identificou traços sociológicos que 

contribuem para dinâmicas favoráveis à escolarização nos grupos desprovidos de grandes 

recursos culturais e materiais. 

Lahire (2004) traz elementos, como as formas familiares da cultura escrita, a ordem 

moral doméstica, as condições e disposições econômicas, as formas de autoridade familiar e as 

formas familiares de investimento pedagógico, como práticas educativas familiares que 

influenciam no desenvolvimento escolar. O autor usa essas dimensões para compreender como 

famílias de camadas populares que dispõem objetivamente de mais ou menos os mesmos 

recursos, semelhantes por suas condições econômicas e sociais, possuem variações escolares 

significativas. Isso advém de experiências socializadoras diferentes, ou seja, existem 

singularidades no interior da classe social que implicam em diferentes posicionamentos diante 

da escola. Um pai que escuta uma criança sobre seu dia na escola atribui a ela um valor social 

específico, da mesma forma que um pai não alfabetizado que pede ajuda para o filho para 

resolver um problema atribui um valor simbólico à escola de forma diversa, mas que também 

demonstra a importância da vida escolar. 

As formas familiares da cultura escrita tratam da apreensão de códigos importantes 

para a escolarização, pois, é a partir da escrita, que se desenvolve a racionalidade da organização 

do pensamento. Assim, as crianças que crescem em famílias com maior presença da cultura 

escrita estabelecida, como com controle dos gastos por meio de anotações em cadernetas ou em 

outros espaços, com o uso de listas de compras, o hábito de organizar os documentos, as formas 

de regular o tempo no uso de calendários, relógios, agendas etc., tendem a ter mais facilidade 

em aderir aos aspectos valorizados pela escola, como o cumprimento de prazos e horários.  

Outro aspecto apresentado por Lahire (2004) diz respeito às condições e disposições 

econômicas. O emprego fixo e a estabilidade gerada por ele proporcionam uma gestão mais 

eficiente e racional do dia a dia. Para autores como Zago (2006), Batista (2016) e Miceli (2016), 

essas disposições econômicas permitem estabelecer horários e planejamentos (mesmo que 

curtos), definir objetivos. Em casos em que o orçamento traz certo conforto, possibilitam até a 
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contratação de cursos de reforço ou complementares, como de língua estrangeira, informática, 

atividades culturais, obtenção de material didático, escolha do estabelecimento de ensino etc. 

Por outro lado, o desemprego e a falta de recursos financeiros podem alterar a 

relação com o tempo, na medida em que não é possível se planejar. Como já mencionado 

anteriormente, na mesma direção, Zago (2006) e Portes (2014) demonstram que a falta de 

recursos financeiros acaba por minar as perspectivas futuras e impele as famílias a priorizarem 

a busca pela sobrevivência. Também é importante destacar que as condições econômicas 

sozinhas não garantem o sucesso escolar. Esses fatores atuam em interdependência. 

A ordem moral doméstica é outra dimensão tratada por Lahire (2004) como 

essencial à longevidade escolar. Compreende, por exemplo, o caso dos pais que, mesmo não 

tendo como oferecer subsídios relacionados aos conhecimentos escolares, possuem disposições, 

formas de ver o mundo, de interpretar o que está à sua volta, de se comportar e de almejar algo 

para o futuro que são passadas para seus filhos. Nas famílias em que há ordem moral doméstica 

é criado um cotidiano ordenado, em que existe a definição clara de objetivos, a importância do 

respeito, o controle de horários e das relações de amizade e, assim, os filhos entendem que 

devem respeitar, escutar, estudar e ser dóceis à cultura escolar. Em síntese, essas famílias 

preparam seus filhos para se adequarem às regras e ao cotidiano do sistema escolar. Segundo 

Portes (2000), elas teriam, como “alvo”, uma educação para a vida. Assim, a organização moral 

em casa pode refletir na escolarização dos filhos, mas também não é suficiente para garantir a 

longevidade escolar.  

Nesse sentido, as formas de autoridade familiar discutidas por Lahire (2004) 

indicam que a aceitação de uma figura como fonte de autoridade também ajuda no desempenho 

escolar e ocorre quando os alunos introjetam, de maneira autônoma, um respeito pelo professor, 

pelo diretor. A autoridade é negociada, de modo que as regras estejam incorporadas e que exista 

um respeito a elas mesmo na ausência da vigilância. Os alunos que têm dificuldade em aceitar 

essa autoridade são, frequentemente, classificados como indisciplinados. 

Por fim, em relação às formas familiares de investimento pedagógico, o autor 

afirma que não é apenas a superescolarização9 que garante o bom desempenho escolar, uma vez 

que algumas famílias atuam de forma mais modesta e, mesmo assim, seus filhos obtêm bons 

                                                           
9 Superescolarização é considerada, por Lahire (2004), como a presença constante em reuniões, a aplicação de 

atividades extraescolares, o monitoramento de horários e das aprendizagens, a matrícula em cursos 

complementares, a ajuda nos deveres de casa, entre outras ações.  
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resultados (LAHIRE, 2004). Todas essas dimensões, de forma mais ou menos conjunta, são 

enumeradas como importantes para o sucesso escolar. 

Portanto, para Lahire (2004), no caso das famílias das camadas populares estudadas 

por ele, os destinos escolares são traçados a partir de um conjunto de fatores interdependentes 

e não necessariamente apoiados em práticas de superescolarização. Existe uma presença 

peculiar dessas famílias na escolarização dos filhos. Zago (2000), assim como Lahire (2004), 

demonstra que a escolaridade dos pais e avós, a presença ou ausência de leitura em casa, a 

existência de um projeto escolar e de investimento não agem de forma isolada e mecânica no 

percurso escolar dos filhos, mas são interrelacionadas. 

Quanto à questão que envolve a escolaridade das gerações mais velhas, Nogueira 

(2011) ressalta que a influência dos pais sobre a qualidade e a continuidade da escolarização é 

maior quando são professores – um “efeito pai professor” – que poderiam potencializar o 

percurso dos filhos. Nesses casos, constituem-se como “famílias educógenas” capazes de 

produzir alunos adaptados ao mundo escolar e que dispõem de conhecimentos privilegiados em 

relação à escola, às exigências e aos hábitos requeridos por ela. Esses conhecimentos são 

convertidos em uma espécie de capital, muito útil e rentável no mercado educacional 

(NOGUEIRA, 2011). 

Se Nogueira (2011) destaca a presença dos pais professores, autores como Portes 

(2001), Falcão (2012) e Piotto (2016) demonstram que uma rede de apoiadores, como 

professores, colegas, vizinhos, grupos religiosos, se torna fundamental para a construção de 

trajetórias escolares longevas nas camadas populares. Além disso, os significados que a escola, 

e mais particularmente o acesso ao Ensino Superior, assumem para os pais e para os próprios 

estudantes, e as implicações decorrentes disso, como o reconhecimento diante dos parentes e 

das pessoas do bairro, não devem ser ignorados como agentes que influenciam na longevidade 

escolar (VIANA, 2000). 

Sobre a forma como algumas famílias das camadas populares lidam com a escola, 

Zago (2000) revela que, mesmo em realidades socioeconômicas similares, pode-se identificar 

percursos escolares distintos. As mobilizações familiares10, o apoio de um professor, de um 

                                                           
10 Trazemos o conceito de “mobilização familiar”, tal como apresentado por Viana (2000, p. 53), que tem, como 

referência, autores como Lahire (1995) e Roulou (1988): incialmente, teria sido importado das Ciências Políticas 

para explicar os casos estatisticamente improváveis de sucesso escolar nas camadas populares e, aos poucos, 

passou a servir também para “identificar e descrever atitudes e intervenções práticas das famílias, voltadas 

sistematicamente e intencionalmente para o rendimento escolar dos filhos”. Estudos sociológicos mostram ser 
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vizinho ou parente, a demanda por melhores condições de trabalho, as práticas de socialização 

e de transmissão de valores, o tipo de trajetória social e escolar, dentre outros, podem se tornar 

fatores valorosos em percursos distintos, entre colegas da mesma origem social e da mesma 

idade.  

Em sua pesquisa com jovens universitários de camadas populares que contrariaram 

estatísticas e ingressaram em cursos de graduação de alto prestígio, Portes (2001) constatou a 

forte presença de pessoas externas ao quadro familiar que tiveram um papel de motivar esses 

jovens, muitas vezes, por meio de uma relação positiva com a escolaridade.  

O autor ainda identificou uma atenção das famílias com o trabalho escolar, com 

acompanhamento e vigilância, corporificada na disponibilidade em escutar e dar atenção aos 

filhos. Havia, nas famílias, uma busca e uma receptividade da ajuda oferecida por alguém que 

detém maiores conhecimentos sobre o sistema escolar, como professores, parentes ou vizinhos 

(PORTES, 2000). Essas intervenções esporádicas e pontuais podem mudar a trajetória escolar 

do aluno. Em muitos casos, percursos não planejados e nem imaginados passam a ser traçados 

e os estudantes atingem novos níveis de escolaridade impulsionados por novos professores e 

elogios diante dos esforços e da dedicação, pois a autoestima elevada também é um fator 

fundamental para a continuidade dos estudos.  

Os alunos investigados por Portes (2000) desenvolveram, desde muito cedo, uma 

certa adaptação à escola, eram bons alunos, bons filhos, possuíam comportamentos elogiáveis, 

com disposição para as tarefas escolares e do lar. Mesmo sem investimentos específicos e 

intencionais por parte dos pais na carreira dos filhos ou por parte dos próprios filhos, foi se 

desenvolvendo um laço com as instituições escolares por meio dessas disposições criadas. Para 

o autor, nesses casos, se formaram um conjunto de “circunstâncias atuantes”, que se 

caracterizaram por planejamentos precários e de curta duração diante das necessidades 

cotidianas e da raridade dos bens materiais (PORTES, 2000). Essa noção de “circunstâncias 

atuantes” é complementada por Portes, Silva, Campos e Santos (2012), ao afirmarem que são 

fatores importantes para entender a longevidade escolar nas camadas populares de forma 

entrelaçada e interdependente. São um conjunto de ações no interior da família e em suas 

relações com a escola e com o mundo, e demonstram seus esforços diante da escolaridade e da 

socialização. Esses laços, as relações que o aluno estabelece com o meio, seja no bairro, na 

                                                           
mais típicas em famílias das classes médias e, segundo a autora, não poderiam ser aplicadas às famílias de 

camadas populares.  
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família, no ambiente de trabalho, ou em outros espaços, segundo Zago (2000), Viana (2000) e 

Portes (2000), são experiências extraescolares importantes ligadas à longevidade nas classes 

populares. 

No que tange aos projetos de escolaridade, Viana (2000) demonstra que não havia, 

no caso dos estudantes por ela investigados, um planejamento inicial de longevidade escolar. 

Esse projeto foi sendo construído à medida em que o processo de escolaridade foi avançando e 

segundo as possibilidades surgidas nos novos espaços de relações, por meio de chances e 

oportunidades aleatórias, ou mesmo pelo sucessos escolares11 anteriores. Esses êxitos se davam, 

principalmente, na escola primária e estimulavam os alunos à persistência. Lidar com o tempo 

em uma perspectiva de futuro e com uma moral da perseverança é característica das famílias 

de camadas populares estudadas por Viana (2000), e se constitui como um fator importante de 

diferenciação para que seus filhos consigam atingir a longevidade escolar.  

Se, para Viana (2000), o projeto de escolarização vai sendo construído aos poucos 

e por meio da perseverança, Setton (2005) ressalta, como fator essencial para a fortificação 

desse plano de continuidade dos estudos, o equilíbrio psicológico, o apoio familiar, as conversas 

sobre as dificuldades e sobre o futuro, o reconhecimento de emoções, entre outros, que 

garantem maior segurança afetiva, essencial ao sucesso escolar. Segundo a autora, essas 

disposições econômicas, morais e psicológicas nem sempre caminham juntas, mas influenciam 

o desenvolvimento escolar, mesmo que de forma autônoma. No mesmo sentido, Portes (2000) 

acrescenta que as famílias investigadas por ele trabalham com uma persuasão afetiva para a 

continuidade dos estudos, diante de todos os transtornos que ocorrem no decorrer de sua 

trajetória.  

Esse incentivo permanece, em certos casos, ligado à busca de melhores condições 

de vida. Para Zago (2000), muitas vezes, a relação que as famílias de classes populares 

estabelecem com a escola é relativa à busca de um diploma para a atuação no mercado de 

trabalho, além de outros significados simbólicos, como a distinção social. Essas lógicas se 

alicerçam, basicamente, em dois pilares: um relativo à instrução para o mercado de trabalho, e 

outro voltado para escola como lugar de socialização, que protege dos males da rua.  

Sem a instrução para o mercado de trabalho e sem a proteção, a falta da escolaridade 

e do diploma, por um lado, faz com que as famílias sejam excluídas socialmente, e, por outro, 

                                                           
11 A autora considera que o “êxito escolar” não é somente os bons resultados, mas a inexistência de reprovações.  
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o certificado angariado por um de seus membros pode transformar completamente a realidade 

de todos os demais, inclusive com predisposições à continuidade de estudos (LACERDA, 

2006).  

Setton (2005) ainda afirma que, na impossibilidade de ter diplomas, sem frequentar 

espaços de cultura legitimados e valorizados pela elite, o capital cultural, como forma distintiva, 

pode ser exercitado de forma mais simples. A autora ressalta que a leitura de revistas e jornais, 

a assistência de programas televisivos ou mesmo as “viagens” pela internet também podem 

servir como estratégias para adquirir os bens culturalmente valorizados e ter acesso a eles, 

mesmo que parcialmente.  

Nesse sentido, Reis e Dayrell (2020) assinalam que é inegável o peso da internet 

como dimensão socializadora para a juventude. “O Ciberespaço como matriz de cultura 

(SETTON, 2009) está configurado por práticas e dinâmicas que se interconectam a outras 

instâncias socializadoras, como a escola, o trabalho, a cidade, entre outras” (REIS; DAYRELL, 

2020, p. 3). Segundo os autores, o fenômeno das mídias digitais e on-line, como espaço e 

processo de produção dos indivíduos, impacta de forma substancial os modos de socialização 

e de individualização de cada um. Ou seja, cada indivíduo é fruto, cada vez mais, de uma série 

de múltiplas experiências de socialização.   

A partir de tudo o que foi discutido até aqui, as mobilizações familiares específicas, 

os modelos de socialização dessas famílias e a influência de grupos exteriores a elas – como a 

escola, em grande medida – são determinantes para a longevidade (VIANA, 2000). Mais 

recentemente, as mídias digitais também influenciam esse processo, como discutido por Reis e 

Dayrell (2020). Assim, nas famílias em que os pais não tiveram uma escolaridade prolongada, 

mas em que existem práticas educativas que se aproximam da escola, os filhos têm maior 

chance de alcançar o sucesso escolar (LAHIRE, 2004). Nesse sentido, a ausência de capital 

escolar é compensada por um ethos familiar: 

 

[...] pela presença de uma ordem de vida, que direta (na produção de crianças 

disciplinadas, que respeitam as autoridades) ou indiretamente (pela produção 

de situações em que as crianças são incitadas a ir, por si mesmas, em direção 

a uma cultura escolar ausente na família) se harmoniza com o universo escolar 

(LAHIRE, 2004, p. 206). 
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Nesse mesmo viés do excerto citado, autores como Lacerda (2006) e Souza (2009) 

demonstram que a relação que os pais estabeleceram com a escola ao longo de sua infância e 

juventude pode influenciar positiva ou negativamente na escolarização dos filhos, ao criar uma 

aversão à instituição ou uma mobilização que busque a superação de uma convivência sofrida 

e instável. Assim, para Lahire (2004), essas impressões sobre a escola ou o sistema de ensino 

são transmitidas, muitas vezes, de forma não intencional. Ou seja, não são transmitidas apenas 

informações objetivas sobre o sistema de ensino, mas as angústias, os sofrimentos e as 

humilhações, bem como o sucesso, as boas vivências e as informações de caráter subjetivo e 

emocional: 

 

[...] o que se transmite de uma geração a outra é muito mais do que um capital 

cultural: um conjunto construído em relação à escola e à escrita – de angústias 

e de humilhações, de reticências e de rejeições – em relação ao tempo, à ordem 

e às pressões [...] (LAHIRE, 2004, p. 345).  

 

Importante ainda ressaltar que, no que pese existirem sentimentos bons ou ruins 

quanto à escola, ocorre, sistematicamente, a evolução da escolaridade de cada geração nas 

camadas populares, como citado por Sousa (2013). Os avós possuem um fraco capital cultural, 

que, de certa forma, é superado pelos pais e pelos filhos em uma evolução. Assim, segundo 

Zago, (2000) não necessariamente existe um projeto de longevidade escolar, mas uma 

valorização da escola, mesmo com os padrões materiais impostos e uma busca de superação 

dos pais. Isso pode estar relacionado às mudanças sociais, históricas ou mesmo pessoais. 

Carvalho (2012), ao citar a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD, 2010), 

aponta para a superação da escolaridade dos pais por parte dos filhos, recorrente no Brasil, o 

que, em parte, está relacionado às políticas públicas voltadas à educação, que, ao possibilitarem 

a ampliação do acesso ao Ensino Superior, consequentemente, propiciam o aumento da 

escolaridade das gerações seguintes e a consequente inclusão de jovens de camadas populares. 

Hoje, temos observado que, mesmo diante de tantas adversidades de diferentes 

ordens, muitos jovens das camadas populares têm realizado o sonho de ingressar no Ensino 

Superior. A profunda desigualdade analisada pela Sociologia da Educação e demonstrada em 

números por órgãos ligados ao MEC é driblada por um número crescente de jovens. No próximo 

capítulo, serão discutidas as possibilidades encontradas pelos estudantes pobres que conseguem 

chegar ao fim do Ensino Médio e ingressar no Ensino Superior, como as que envolvem as 
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políticas de ação afirmativas e a expansão das universidades. Além disso, serão apresentados e 

discutidos os dados que demonstram o aumento do número de matrículas em instituições 

privadas e públicas por todo o país, e o ingresso e a permanência de minorias étnicas e de 

pessoas com baixo poder aquisitivo, em especial, nos cursos de Direito do país e da UFOP. 
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2 QUANDO SER APROVADO NÃO É O SUFICIENTE: A EXPANSÃO DAS 

UNIVERSIDADES E AS DIFICULDADES DE JOVENS DE CAMADAS 

POPULARES PARA OBTER O DIPLOMA 

 

 

No decorrer deste capítulo, traremos autores como Moehlecke (2002) e Sousa 

(2013) para discutirmos o histórico das ações afirmativas e da expansão das universidades como 

meio de ampliar a inserção dos jovens de camadas populares, que, como visto no capítulo 

anterior, passam por um processo de superseleção ao longo de sua trajetória escolar. Também 

analisamos os dados, disponibilizados pelo Governo Federal, que mostram o aumento do 

número de vagas nas universidades públicas e privadas de todo o país, o que comprova o 

processo recente de expansão e massificação do Ensino Superior. Esse aumento do número de 

vagas é acompanhado de uma diversificação do público atendido pelas universidades. 

Demonstramos, ainda, o aumento da quantidade de jovens de camadas populares nos cursos de 

Direito do país inteiro e, em especial, no curso de Direito da UFOP. Por fim, recorremos a 

autores que tratam da escolha do curso superior e da afiliação universitária, bem como da 

dificuldade de ingresso dos jovens de camadas populares em cursos de maior prestígio, 

associada a uma permanência dolorosa, entre eles, Nogueira (2004) e Coulon (2017). 

 

 

2.1 As políticas de ação afirmativa e a expansão das universidades  

 

 

A redemocratização no Brasil deixou marcas não resolvidas, como desigualdades 

econômicas e sociais, de cor, sexo e idade, se relacionarem com a inserção no mercado de 

trabalho, o sucesso econômico e escolar, e a participação política. Assim, a Constituição Federal 

Brasileira (BRASIL, 1988) surge com o intento de minimizar esses problemas, que tiveram, 

para além das manifestações sociais nacionais, intervenções de órgãos internacionais. Ainda no 

governo de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) aconteceram mudanças significativas na 

educação superior, com novas formas de ingresso e avaliação das instituições, entre outras. Na 
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era Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010) e Dilma Rousseff (2011 a 2016) ganham corpo as 

políticas de ação afirmativa, entre elas, as “políticas de cotas”, também denominadas de 

“reserva de vagas”, “ação compensatória”, “discriminação positiva”, como forma de questionar 

e de resolver, em partes, os problemas da desigualdade escolar (MOEHLECKE, 2002).  

Importante ressaltar que, mesmo antes das políticas de ações afirmativas publicadas 

nos anos 2000, o processo de ingresso de estudantes de camadas populares em instituições 

superiores acontecia, mas sem interferência governamental, em reduzido número, e dependia 

de assistencialismo, por meio de instituições filantrópicas ou da ajuda de colegas mais 

favorecidos economicamente. Ao estudar o caso de um estudante da Universidade de Minas 

Gerais (UMG), atual Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Portes (1993) reconheceu 

prerrogativas institucionais na ajuda desses estudantes, mas sem ingerência do governo. 

Essas estratégias tímidas e, posteriormente, as ações afirmativas possibilitaram o 

aumento do número de vagas e do ingresso de estudantes de camadas populares, de negros, 

pardos, indígenas e pessoas com deficiência no sistema universitário. As matrículas cresceram 

de forma substantiva, no entanto, a permanência e a conclusão dos cursos universitários 

trouxeram resultados mais modestos.  

Contudo, a criação de tais políticas não foi exclusividade do Brasil. Elas surgem a 

partir de movimentos internacionais e nacionais que buscam a diminuição das desigualdades 

sociais. O termo ação afirmativa nasce nos Estados Unidos, país fortemente marcado pela 

segregação entre brancos e negros. Na década de 1960, o movimento negro, apoiado por liberais 

e progressistas brancos, se impõe como uma força nacional que busca impedir leis 

segregacionistas, bem como reivindica mudanças nas condições de vida dos negros do país. De 

acordo com Moehlecke (2002), essas ações não ficaram restritas ao país e, logo, passaram a 

fazer parte das preocupações estatais de vários governos pelo mundo, variando de acordo com 

a necessidade de cada um. Assim, foram contempladas mulheres, minorias étnicas, religiosas e 

raciais em campos como o mercado de trabalho, o sistema educacional (com foco no Ensino 

Superior) e de representação política. São ações planejadas que buscam promover a 

representatividade e a visibilidade de certos grupos excluídos em campos importantes da vida 

pública.  

Do ponto de vista jurídico e normativo, existem discussões em torno da igualdade 

formal e material. A igualdade formal propõe que todos devem ser tratados da mesma maneira, 

independentemente de suas condições iniciais. Por outro lado, a igualdade material propõe que 
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os desiguais devam ser tratados desigualmente à medida de sua desigualdade. De acordo com 

essa formulação, as ações afirmativas se mostram essenciais para a inclusão das minorias. São 

necessárias em sociedades democráticas em que o mérito individual e a igualdade de 

oportunidades se constituem como seus principais valores e funcionam como restituidoras de 

uma igualdade inicial, por isso, são temporárias e restritivas no tempo e no espaço 

(MOEHLECKE, 2002). 

Assim, as ações afirmativas são políticas públicas voltadas para proteger minorias 

e grupos que tenham sido prejudicados em sua participação política e social ao longo da história. 

Segundo Sousa (2013), as políticas públicas devem ser desenvolvidas para que diferentes 

grupos possam desfrutar de uma gama de bens disponíveis. 

 

Nesses termos, é importante destacar que as Ações Afirmativas devem ser 

desenvolvidas no sentido de garantir aos diferentes grupos excluídos 

socialmente a possibilidade de desfrutar igualmente dos bens sociais, 

culturais, econômicos, como, por exemplo, educação básica de qualidade, 

acesso e permanência nos níveis mais elevados de ensino, serviço de saúde 

apropriado, entre outros direitos garantidos ao cidadão pela Constituição 

Federal, mas que na prática não passam de letra morta (SOUSA, 2013, p. 38). 

 

No Brasil, as desigualdades raciais têm como “pano de fundo” o mito da democracia 

racial12 e isso dificulta o reconhecimento das diferenças escolares e sociais oriundas desse 

contexto. A profunda desigualdade econômica e as diferenças decorrentes do não acesso aos 

bens de consumo e às boas escolas parecem ser mais aceitas pela população em geral, no 

entanto, ainda existem barreiras ao seu reconhecimento como mecanismo democrático para a 

inserção de jovens de camadas populares na universidade. Nem mesmo nos Estados Unidos, 

onde surgiu o termo “ação afirmativa”, existe consenso em relação ao assunto. Para os que 

defendem as políticas universalistas/sociais mais amplas, é importante que haja o foco na raiz 

do problema, no investimento e na melhoria da educação básica. No entanto, para os defensores 

                                                           
12 O mito da democracia racial surge, no século XIX, ligado ao projeto de nação e, no século XX, destaca-se seu 

papel de tentar integrar todas as raças que existiam no Brasil na conformação do que seria o brasileiro. O conceito 

de democracia racial aparece com Gilberto Freyre (1933), em Casa-grande & senzala, e inaugura a ideia de que 

todas as raças viveriam bem depois da escravidão, em cordialidade e harmonia. Segundo o conceito, o povo 

brasileiro era ameno e não haveria desigualdades e nem conflitos em relação à raça (RIBEIRO, 2019). Como 

mito, esconde a violência, a resistência dos povos indígenas e dos escravizados, e a exploração do povo branco 

sobre os demais.  
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da política de cotas13, uma política não exclui a outra e devem ser complementares 

(MOELECKE, 20). 

No limiar dos anos 2000, no Brasil, começam a ser implementadas as políticas de 

ação afirmativa. Tais políticas são fortificadas por meio do REUNI14, em 2008, que tem como 

marco as cotas para o ingresso em universidades públicas. Além disso, o PROUNI15 e o FIES16 

despontam como possibilidades de inserção das camadas populares em universidades 

particulares.   

Apesar de as ações afirmativas não se restringirem às cotas, no país, elas têm um 

peso fundamental e têm se caracterizado por adotar uma perspectiva social, com medidas 

redistributivas ou assistenciais. Moehlecke (2002) assinala que tais políticas atuam por meio do 

estabelecimento de um determinado número ou percentual a ser ocupado por determinado 

grupo. Existe ainda um cronograma para controlar os prazos a serem cumpridos e as metas para 

mensurar a evolução do programa. 

A Lei nº. 12.711, de 29 de agosto de 2012, conhecida popularmente como Lei de 

Cotas, traz, em seu art. 1º, a obrigatoriedade da reserva, em cada processo seletivo, de 50% das 

vagas das universidades federais, processualmente até 2016, por curso e turno, aos estudantes 

que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas (BRASIL, 2012). No 

mesmo artigo, em parágrafo único, é estipulado que 50% da reserva apresentada no art. 1º será 

destinada aos alunos cuja renda per capta das famílias seja de até 1,5 salário mínimo. O art. 3º 

determina que uma porcentagem de vagas será reservada dentro da porcentagem estabelecida 

no art. 1º e de acordo com o último censo do IBGE, para pretos, pardos, indígenas e pessoas 

com deficiência de cada unidade da federação onde está instalada a instituição (BRASIL, 2012). 

                                                           
13 A política de cotas é uma das políticas das ações afirmativas. Para Moehlecke (2002, p. 199), o aspecto mais 

conhecido das ações afirmativas “é o sistema de cotas, que consiste em estabelecer um determinado número ou 

percentual a ser ocupado em área específica por grupo(s) definido(s), o que pode ocorrer de maneira proporcional 

ou não, e de forma mais ou menos flexível”. 
14 Para Coulon (2017), o REUNI é um programa que visa multiplicar a oferta de vagas nas universidades públicas 

de todo o país, com a adoção de cotas étnicas, a implantação do Enem como forma de ingresso, e a expansão 

física por meio da criação de novos campus e instituições, entre outras medidas.  
15 O Programa Universidade Para Todos, assim como o REUNI e o FIES, integra a reforma universitária do 

governo Lula. Segundo Catani (2005), o programa busca promover uma política pública de acesso à universidade 

por meio de bolsas parciais e integrais, de acordo com o desempenho no Enem e com a renda do estudante. 
16 O FIES também fez parte da reforma universitária. Para possibilitar que o programa fosse realizado, foi criada 

uma loteria federal, com a finalidade de financiar a educação superior (CATANI, 2005). O estudante, a depender 

da renda familiar, tem uma escala de financiamento ainda mais flexível e sem juros. 
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Dentro desse movimento, a UFOP começa, ainda em 1999, a usar as notas do 

Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em uma das fases do vestibular. Já a adesão ao 

Sistema de Seleção Unificada (SiSU) passou a acontecer a partir de 2011 para os cursos 

presenciais. A UFOP inicia suas políticas de ações afirmativas no segundo semestre de 2008, 

com a reserva de 30% das vagas para estudantes egressos de escolas públicas. A partir da 

implementação da Lei nº. 12.711/2012 (BRASIL, 2012), a UFOP passa a reservar vagas para 

os estudantes de graduação de acordo com as determinações legais, paulatinamente até 2016, 

cumprindo a integralidade das orientações. Ou seja, reservou 50% das vagas por curso e turno 

aos estudantes de escolas públicas. Dentro desse quantitativo, metade é destinado a estudantes 

com renda per capta de até 1,5 salário mínimo. Nas duas subdivisões de renda (igual ou inferior 

a 1,5 salário mínimo e independentemente da renda), um percentual é estabelecido para 

ocupação por pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiência de acordo com o equivalente 

no Estado de Minas Gerais, conforme a apuração do último censo (UFOP, 2019b). 

Além da Lei de Cotas, o PROUNI, criado em 2004, pela Medida Provisória nº. 213 

e convertido na Lei nº. 11.096/2005 (BRASIL, 2005), também se apresenta como uma forma 

de inserção dos jovens de camadas populares nas universidades privadas por meio da concessão 

de bolsas parciais e integrais, de acordo com o desempenho no Enem. Segundo Carvalho (2006) 

e Neto, Medeiros e Catani (2019), a concessão de bolsas parciais e integrais em troca da 

renúncia fiscal surge em decorrência do baixo número de jovens de 18 a 24 anos que 

frequentavam o Ensino Superior. Os critérios para concorrer ao PROUNI são ser estudante de 

escola pública ou particular, com bolsa, e renda per capta familiar de até 1,5 salário mínimo. 

Estabelece, assim como a Política de Cotas, que parte das bolsas deve ser direcionada aos 

negros, pardos, indígenas e às pessoas com deficiência, com a reserva dessas vagas de acordo 

com a proporção dessa população em cada Estado da federação, segundo os dados do último 

censo do IBGE. A formação de professores da rede pública também é uma preocupação do 

programa, refletida no art. 2º, inciso III, da Lei nº. 11.096/2005, que destina bolsa para 

“professor da rede pública de ensino, para os cursos de licenciatura, normal superior e 

pedagogia, destinados à formação do magistério da educação básica, independentemente da 

renda a que se referem os §§ 1º e 2º do art. 1º desta Lei” (BRASIL, 2005). Um impacto de 

formação no magistério pode melhorar a educação básica e, em tese, essa é a motivação de tal 

inciso. A conservação de todas as bolsas concedidas pelo PROUNI é condicionada ao bom 

desempenho acadêmico.  
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Já o FIES, segundo Coulon (2017), é fundado em 1999 para o financiamento 

público e tem como objetivo viabilizar novas vagas no Ensino Superior. Foi reestruturado 

recentemente, pela Lei nº. 13.530, de 7 de dezembro de 2017 (BRASIL, 2017). Desde o seu 

surgimento, possibilita a concessão de financiamento a estudantes de cursos superiores não 

gratuitos e com avaliação positiva pelo MEC. Tem destinação prioritária a estudantes sem curso 

superior concluído e com baixa renda familiar. O financiamento pode atingir até 100% do valor 

do curso e os reajustes, ao longo do tempo, constarão no contrato. Para Catani (2005), o FIES 

encontra problemas devido à saturação do mercado de trabalho, assim, ao final do curso pago 

pelo financiamento, muitos alunos encontram dificuldades para quitar a dívida com o governo, 

na medida que não obtêm retorno econômico advindo de sua formação.  

A ampliação do número de vagas e ofertas por meio desses programas é resultado 

de mudanças sociais e históricas. O século XX, mais precisamente sua segunda metade, foi 

marcado, no Brasil e no mundo, por demandas que envolvem procura e oferta de cursos 

superiores sem precedentes na história. Segundo relatório elaborado pela Secretaria de 

Educação Superior (SESu, BRASIL, 2014), essa demanda se deu pela valorização do saber e 

por aspectos relativos ao mercado de trabalho. Buscamos fazer um balanço da expansão do 

Ensino Superior, bem como do número de matrículas, de alunos contemplados, do total de 

universidades ou campus implementados, entre outros, por meio da análise de dados de dois 

momentos: entre 2003, no início do FIES e antes do REUNI e do PROUNI; e com os dados 

mais recentes disponíveis, de 2019. 

As matrículas no Ensino Superior cresceram de 3,9 milhões, em 2003, para 8,6 

milhões, em 2019, o que equivale a um aumento de quase 90% em 16 anos (BRASIL, 2019), 

conforme demonstrado no gráfico a seguir. 
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Gráfico 3: Evolução das matrículas do Ensino Superior, em universidades privadas e públicas, 

no Brasil (2003 a 2019) 

 

Fonte: Elaborado pela autora, com base nos dados do relatório do Censo da Educação Superior (BRASIL, 2019)

  

 

Segundo dados da Secretaria da Educação Superior (2014), houve um aumento 

significativo de universidades e cursos nas regiões Norte e Nordeste. Isso reflete um processo 

de interiorização da oferta de cursos para tentar alcançar mais estudantes, promover uma 

homogeneização do espaço nacional em termos de desenvolvimento social e econômico, e 

deixar de concentrar um maior número de universidades em apenas algumas regiões. 

A oferta de cursos cresceu em todas as regiões do país, tanto por meio das 

universidades privadas, quanto públicas, o que possibilitou maior diversidade de vagas e um 

aumento de cursos noturnos, que permitiu o acesso aos estudantes trabalhadores. O número de 

cursos aumentou de 16.505 (BRASIL, 2014), para 40.427, segundo dados do Censo da 

Educação Superior (BRASIL, 2019), um aumento sem precedentes. O Gráfico 4 retrata essa 

evolução. 
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Gráfico 4: Evolução da oferta de cursos por universidades privadas e públicas no Brasil  

(2003 a 2019) 

 

Fonte: Elaborado pela autora, com base nos dados do relatório da Secretaria de Educação Superior (SESu, 2014) 

e do Censo da Educação Superior (BRASIL, 2019)  

 

Ao comparar os dados do Censo da Educação Superior de 2003, antes da expansão 

das universidades, com os dados mais recentes, de 2019, visualiza-se a ampliação do número 

de matrículas e do número de concluintes.  

Em 2003, segundo dados do Censo da Educação Superior, produzido pelo INEP 

(2003), houve um total de 3.887.022 matrículas. Em relação ao tipo de instituição, 70% eram 

de universidades privadas e 30% de públicas. Foram oferecidos 16.453 cursos presenciais. 

Quanto ao perfil dos alunos, foi possível identificar uma predominância de mulheres (56,4%), 

que foram encontradas em maior número nos cursos ligados às áreas de Educação e Saúde. O 

turno noturno apresenta maior quantitativo de matrículas, 58,4%. Importante salientar que, nas 

instituições de ensino público, nesse período, havia a prevalência de matrículas diurnas. Os 

concluintes, em 2003, foram 528.223. O documento não trouxe informações sobre a idade dos 

estudantes, sua composição étnico-racial, renda e nem mesmo de alunos que declararam possuir 

alguma deficiência.  

O último Censo da Educação Superior (INEP, 2019) apresenta um total de 

8.603.824 matrículas, ou seja, 4.716.802 a mais que em 2003. Em relação ao tipo de instituição, 

75,82% ingressaram em instituições privadas, e 24,18% em instituições públicas. Registra, 

ainda, 48.520 alunos que declararam ter alguma deficiência e, desses, 9.111 ingressaram pela 
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reserva de vagas para pessoa com deficiência. Também consta que 589.781 ingressaram na 

universidade por cotas de escola pública e que 262.572 tinham renda familiar de até 1,5 salário 

per capta. A grande maioria dos ingressantes é do sexo feminino, o que corresponde a um total 

de 4.938.139, enquanto 3.665.685 são do sexo masculino. Verificou-se também que existem 

cursos que apresentam especificamente maior participação das mulheres, como aqueles das 

áreas de Humanidades. São 1.218.435 mulheres nos cursos de licenciatura e apenas 468.932 

homens nesse grau acadêmico. Além disso, a maioria absoluta é de estudantes de cor branca, 

3.568.644, enquanto há 613.199 pretos e 2.668.920 pardos que ingressaram por reserva de 

vagas étnicas. Os concluintes de 2019 foram 1.250.076 (Gráfico 5).  

 

Gráfico 5: Comparativo do número de matrículas e concluintes, do Ensino Superior de 

institutos públicos e privados, no Brasil (2003 a 2019) 

 
Fonte: Elaborado pela autora, com base nos dados do relatório da Secretaria de Educação Superior (SESu, 2014) 

e no Censo da Educação Superior (BRASIL, 2019)  

 

 

Quanto ao curso de Direito especificamente, fizemos uma comparação relativa ao 

aumento do número de alunos de camadas populares e aspectos como gênero e cor no primeiro 

ano de realização do ENADE no curso de Direito, em 2006 (ano em que as políticas públicas 

de ampliação das universidades estão ainda se iniciando), e os dados do último ENADE, de 

201817. Em 2006, havia uma boa distribuição por gênero, 51,5 % do sexo feminino e 48,5% do 

                                                           
17 O ENADE acontece todos os anos, mas não avalia todos os cursos de uma única vez. Como algumas outras 

avaliações em escala nacional, funciona por ciclos de avaliação organizados para que cada curso seja avaliado 

de três em três anos.  
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sexo masculino, e ambos concluíram o curso de forma similar. Com relação à idade, a maior 

parte de concluintes e ingressantes tinha até 24 anos. Quanto à cor, percebeu-se uma prevalência 

de estudantes brancos, que somou 69,8% (66,4% de ingressantes e 75,4% de concluintes). Os 

pardos representavam 22,2% (24,6% de ingressantes 24,6% e 18,1% de concluintes, número 

um pouco menor). Havia 5% de alunos pretos (5,9% de ingressantes e 3,4% de concluintes). 

Quanto à variável renda, o número de ingressantes com até três salários mínimos, 22,9%, é 

quase o dobro do de número de concluintes, 12,4%. Para os que recebem entre três e cinco 

salários, essa diferença diminui consideravelmente, para 19,7% e 16,2%, respectivamente. No 

caso daqueles cuja renda está acima de cinco salários, o número de concluintes é sempre maior 

que o de ingressantes (BRASIL, 2006). Assim, a baixa renda se apresentou como um empecilho 

para a conclusão dos estudos de universitários de camadas populares do curso de Direito, em 

2006. Importante destacar que temos, nesse ano, 22,9% de ingressantes com até três salários de 

renda familiar e 60,7% de estudantes com renda familiar superior a seis salários. A porcentagem 

de estudantes pobres é muito menor que a dos estudantes de classes médias e elite.  

No relatório de área do ENADE de 201818, continua havendo uma homogeneidade 

na composição de homens e mulheres no curso de Direito. Em relação a 2016, aumentou 

ligeiramente o número de alunos do sexo masculino: são 57,35%, enquanto 42,65% são do sexo 

feminino. Também há maior número de alunos na faixa etária de 24 anos. No entanto, houve 

um aumento da idade dos concluintes entre 27 e 30 anos. Quanto à cor, 65,5% dos estudantes 

se declaram brancos; os pardos correspondem a 22,1%; 5,15% são de cor preta; 3,85% amarela; 

e 3,7% não responderam. Houve uma pequena diminuição de estudantes brancos, um pequeno 

aumento do número de pretos, e passou a aparecer a designação amarela. Em 2018, o número 

de estudantes com renda de até três salários mínimos foi de 31,95%, com um aumento de quase 

10% em relação a 2006, quando ainda estavam em vias de implementação muitas das políticas 

de ação afirmativa. Já os estudantes com renda superior a seis salários representaram 42% do 

total, em 2018, ou seja, houve uma diminuição de quase 20% em relação ao ano de 2006, cuja 

porcentagem foi de 60,7%. Esses dados demonstram um aumento dos estudantes mais pobres 

no curso de Direito e um aumento dos estudantes que têm renda entre três e seis salários 

mínimos, como informado nos gráficos a seguir. 

                                                           
18 Apresentamos os dados de maneira diversa em relação ao número geral, ingressantes e concluintes, por 

utilizamos os relatórios do ENADE que alteraram a forma de trazer as informações ao longo dos anos.  
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Gráfico 6: Comparativo da porcentagem de estudantes brasileiros matriculados no curso de 

Direito em instituições públicas e privadas, por sexo (2006 e 2018) 

 

Fonte: Elaborado pela autora, com base nos dados dos relatórios do ENADE (2006 e 2018)  
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Gráfico 7: Comparativo da porcentagem de autodeclaração de cor/raça dos estudantes 

brasileiros matriculados no curso de Direito, em instituições públicas e privadas (2006 e 

2018) 

 

Elaborado pela autora, com base nos dados dos relatórios do ENADE (2006 e 2018)  

 

Gráfico 8: Comparativo da porcentagem de renda de estudantes brasileiros matriculados no 

curso de Direito, em instituições públicas e privadas (2006 e 2018) 

 

Elaborado pela autora, com base nos dados dos relatórios do ENADE (2006 e 2018)  
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No que tange ao curso de Direito da UFOP, buscamos realizar uma comparação dos 

dados mais antigos sobre renda, cor e sexo disponibilizados pela universidade (UFOP, 2019a), 

que são de 2013, e os dados mais recentes, que são de 2019. Em 2013, ingressaram 87 

estudantes, 58 do sexo feminino e 29 do sexo masculino. Desses, 46 estudantes se declararam 

brancos, 30 pardos, oito pretos, dois amarelos e um não respondeu. Apenas 12 desses 

ingressantes requereram o ingresso na universidade por possuírem renda igual ou inferior a 1,5 

salário.  

Em 2019, ingressaram 102 alunos: 64 do sexo feminino e 38 do sexo masculino. 

Desse total, 47 estudantes se autodeclaram brancos, 41 pardos, 11 pretos, dois amarelos e um 

não respondeu. Nesse ano, 21 alunos requereram seu ingresso na universidade por possuírem 

renda igual ou inferior a 1,5 salário. Percebemos que houve um aumento do número de vagas, 

que as mulheres continuam se constituindo como maioria no curso, que o número de estudantes 

pardos aumentou significativamente (5,71%), e que o de estudantes pretos aumentou quase 

proporcionalmente ao número de ingressantes, enquanto o número de estudantes brancos 

diminuiu. Por fim, quase dobrou o número de estudantes com renda per capta de até 1,5 salário. 

Importante destacar que ocorreu uma evolução desde o início da implementação das ações 

afirmativas até o fim do processo em 2016, quando se passou a cumprir a exigência legal em 

termos de porcentagem sobre renda e cor, como discutido anteriormente.  

Os gráficos a seguir demonstram a evolução ocorrida na UFOP de 2013 a 2019:  

 

  



60 
 

 
 

 

Gráfico 9: Número de estudantes matriculados no curso de Direito da UFOP, por sexo  

(2013 a 2019) 

 

Fonte: Elaborado pela autora, com base nos dados de UFOP (2019a)  

 

 

Gráfico 10: Autodeclaração de cor/raça dos estudantes matriculados no curso de Direito da 

UFOP (2013 a 2019) 

 

Fonte: Elaborado pela autora, com base nos dados de UFOP (2019a) 
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Gráfico 11: Modalidade de concorrência dos estudantes ingressantes no curso de Direito da 

UFOP (2013 a 2019) 

 

Fonte: Elaborado pela autora, com base nos dados de UFOP (2019a) 

 

Notamos que existe uma presença bem menor de estudantes não brancos, as 

mulheres são maioria, e estudantes com renda mais elevada são representados por uma 

porcentagem significativa, o que mostra que o curso de Direito continua sendo frequentado por 

um grande número de estudantes com uma renda elevada. Essa vinculação maior de certos 

perfis de estudantes a determinados cursos perpassa a ideia da escolha ou da não escolha do 

curso superior, ou seja, por certas características relacionadas às possibilidades econômicas, 

por exemplo, os estudantes fazem cálculos estratégicos com base na seletividade dos cursos, 

investem nos que percebem possíveis e excluem os que não são alcançáveis. 

A fim de compreender esse processo, será utilizado o estudo de Nogueira (2004), 

que alerta para as possibilidades e as influências socioeconômicas que circundam as 

preferências, além de questionar o termo vocação. Para a discussão a respeito do ingresso e das 

vivências dos estudantes de camadas populares nas universidades, serão utilizadas as 

considerações de Coulon (2017), que trata da ampliação das instituições de Ensino Superior 

públicas por todo o país e de como tal expansão possibilitou a mudança do perfil dos estudantes 
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de graduação. Os jovens que conseguiram superar as dificuldades da educação básica e chegar 

à universidade têm, agora, como desafio driblar as desigualdades no curso superior e buscar sua 

permanência.  

 

 

2.2 A escolha do curso superior e a dificuldade para a permanência na 

universidade 

 

 

Como já discutido anteriormente, muitos jovens, ao chegarem ao Ensino Superior, 

já romperam com a trajetória escolar pregressa de suas famílias. Os dados acima demonstram 

que tem crescido a quantidade desses jovens em cursos superiores. Em especial, demonstram o 

aumento nos cursos de Direito em todo o país e no de Direito da UFOP, que é o recorte de nossa 

pesquisa. Apesar disso, esses estudantes continuam passando por um processo de “super-

seleção” na educação básica, ou seja, conseguiram alcançar a longevidade escolar em meio a 

muitos outros com as mesmas condições sociais. Conforme já trazido nesta dissertação, os que 

chegaram à universidade se distanciavam menos da cultura escolar, na perspectiva de Bourdieu 

(2007b). 

Apesar da expansão universitária, as dificuldades encontradas pelos estudantes 

mais pobres são muito grandes e autores como Zago (2006), Oliveira e Portes (2014), Viana 

(1998) e Lacerda (2006) têm se dedicado a estudar o percurso escolar e os fatores que levam ao 

sucesso improvável dos jovens provenientes de camadas populares. Conforme já mencionado 

no capítulo 1, Zago (2006) parte do pressuposto de que as famílias têm um papel importante no 

desenvolvimento das trajetórias escolares em meios populares, ao dar ênfase ao papel dos 

indivíduos e romper com a ideia de passividade dessas camadas. Para a autora, muitos desses 

estudantes não teriam condições de cursar uma graduação mesmo que gratuita, portanto, ela 

busca compreender como alguns conseguem ultrapassar essa barreira que se impõe. Outro 

aspecto discutido por Zago (2006) diz respeito aos alunos de certos cursos tenderem a se 

homogeneizar, no que tem sido denominado de democratização segregativa (DURU-BELLAT, 

2003 apud ZAGO, 2006), ou seja, há tipos determinados de estudantes para cursos específicos. 

Conforme comprovam as estatísticas, as camadas populares estão, em grande medida, em 
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cursos menos elitistas e menos rentáveis. “No outro polo estão os cursos que congregam uma 

população mais elitizada, tais como medicina, direito, odontologia, entre outros” (ZAGO, 2006, 

p. 235). Dubet (2015), ao se referir ao termo “democratização segregativa”, afirma que, de 

acordo com o local de residência, recursos financeiros, competências acadêmicas e seu capital 

cultural, os estudantes se orientam para formações mais ou menos prestigiosas e rentáveis.  Para 

o estudante de camadas populares trabalhador, o mais difícil é a permanência, na medida em 

que não dispõe de tempo para se dedicar somente aos estudos e que não pode abrir mão das 

atividades laborais que garantem sua sobrevivência e, em alguns casos, a de seus familiares, 

pois se constituem como arrimos de família (PEREIRA; COUTRIM, 2020). 

Nesse sentido, Zago (2006) traz importantes elementos para a reflexão sobre o 

ingresso nos cursos universitários ao levantar questões sobre as escolhas dos cursos no universo 

do possível entre os estudantes mais pobres. Na mesma direção, ao tratar dos vários aspectos 

relacionados à escolha de carreiras nas trajetórias escolares e de acordo com Bourdieu (2007c), 

as pesquisas de Nogueira (2004) demonstram que a seleção do curso superior está relacionada 

às condições e às origens socioeconômicas e culturais do indivíduo, pois existem correlações 

entre o grau de estudo dos pais; a posição geográfica de moradia, ao levar em conta o rural e 

urbano; a idade e o sexo dos estudantes; e a inserção em certos tipos de cursos superiores. 

Normalmente, os indivíduos já se candidatam ao curso de acordo com seu perfil 

socioeconômico, de renda e de variáveis pessoais, como idade e sexo. As mulheres tendem a se 

concentrar nos cursos das Humanidades, enquanto, nas variações por idade e renda, tendem a 

se enquadrar em cursos mais prestigiosos quanto mais novos e com maior poder aquisitivo. 

Quanto menos favorável for a condição socioeconômica, com mais ressalvas se operará essa 

escolha. Assim, na pesquisa de Nogueira (2004), os jovens que tinham nota suficiente para 

cursar Medicina e acabavam cursando algo relacionado à Arte ou Educação tinham a menor 

porcentagem de pais com cursos superior e a maior probabilidade de trabalhar enquanto 

estudavam. Assim, o autor revela que os estudantes fazem cálculos e reformulações a partir de 

sua realidade, o que demonstra que o termo vocação para determinada carreira não é nada mais 

do que as crenças e os valores desenvolvidos com base nas percepções de cada grupo social. 

Pena (2017), no mesmo sentido das proposições de Nogueira (2004), dá destaque à 

especificidade de cada curso de poder influenciar também na faixa etária de ingresso. Em cursos 

mais seletivos, a escolha pode ser tardia, quando ocorre uma demora no ingresso, haja vista, em 

alguns casos, ser necessária a realização de cursos preparatórios e mais de uma tentativa para 
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se alcançar a vaga almejada. Os dados de sua pesquisa demonstram que, dos seis estudantes 

cotistas entrevistados, apenas um ingressou na universidade com 18 anos, o que corrobora 

outros estudos na área que demonstram que os estudantes de camadas populares ingressam mais 

tardiamente no Ensino Superior, não necessariamente em cursos de alto prestígio. Nogueira 

(2004) também contribui com esse entendimento ao afirmar que os alunos mais novos e com 

maior poder aquisitivo tendem a escolher cursos mais prestigiosos, mais difíceis e que abrem 

maior possibilidade de ganhos financeiros futuros.  

As constatações das pesquisas de Nogueira (2004) vão ao encontro dos resultados 

descobertos por Bourdieu (2007d), que afirma que o capital cultural envolve, entre outros 

elementos já discutidos no capítulo 1, o conjunto de informações sobre o funcionamento do 

sistema de ensino, a compreensão das hierarquias, das ramificações dos cursos e dos possíveis 

retornos financeiros, e possibilita formular estratégias de forma a conduzir a trajetória dos 

filhos, o que abarca a escolha do curso superior. Também assinala que, é a partir do capital 

cultural, que os indivíduos internalizam suas chances de acesso a esse ou àquele bem, e que, de 

acordo com os capitais possuídos, essas ou aquelas estratégias se mostram mais seguras e 

rentáveis, o que o autor chamou de “causalidade do provável”.   

Para Bourdieu (2007c), tanto os filhos das elites quanto os das classes populares se 

destacam quando chegam às universidades. Ambos pertencem às famílias que parecem se 

diferenciar da média das outras famílias de sua camada social tanto pela cultura global, como 

por sua extensão em número de filhos. As elites escolhem com base em um conjunto de 

informações e orientações sobre os cursos e as carreiras, além do conhecimento prévio sobre o 

sistema universitário, dos resultados avindos da realização de cursos anteriores à chegada na 

universidade, das sanções e recompensas disponibilizadas pela família e por sua rede de 

relacionamentos. Os alunos pertencentes às elites e às classes médias herdam saberes e gostos 

muito rentáveis no sistema escolar.  

Ainda segundo Bourdieu (2007c), diferentemente das elites e classes médias, as 

famílias das classes populares definem seus sonhos e suas expectativas pelos aspectos objetivos 

e excluem a possiblidade de desejar o impossível. A propósito dos estudos clássicos em um 

liceu, Bourdieu (2007c) conta que essas famílias relatam: “isso não é pra nós” e “não temos 

meios para isso”. Essas condições objetivas, muitas vezes, regem as escolhas dos pais e dos 

filhos relativas à escolarização. As crianças francesas que entram no liceu são indicadas pelos 

professores ou familiares para essa ou aquela escola e para a continuidade dos estudos por terem 
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obtido sucessos excepcionais em sua trajetória escolar. As pessoas tendem a condicionar seus 

alvos de acordo com suas últimas vitórias. Ou seja, o capital cultural e o ethos, ao se 

combinarem, pressupõem as condutas diante da escola.  

De acordo com esses capitais, os indivíduos escolhem pelo gosto, pelas expectativas 

e condições de vida. Esses indivíduos têm uma gama de conhecimentos sobre o ambiente 

universitário e sobre o mercado de trabalho para operar essas escolhas, uma troca entre a 

realidade objetiva e subjetiva. As crenças e as disposições são construídas pelo indivíduo ao 

longo do processo de socialização. Recebem uma série de informações, que são incorporadas e 

passam a guiá-los, inclusive no processo de escolha do curso superior. Os indivíduos aprendem, 

desde cedo, que algumas coisas são possíveis e outras não o são. Esse conhecimento, aos 

poucos, se incorpora e se transforma em sinalizações, em guias para a ação (NOGUEIRA, 

2004). 

Bourdieu (2007g), ao analisar os necrológicos19, assinala que 15 alunos de classes 

populares e médias se tornaram professores do ensino secundário e três eram professores 

universitários. No entanto, mesmos esses últimos ministravam disciplinas consideradas 

periféricas e de menor reconhecimento no curso e/ou no interior da França. Daqueles de classes 

mais elevadas, somente dois se tornaram professores de ensino secundário, outros dois foram 

para a diplomacia, dois se tornaram escritores e os outros atuaram como professores do Ensino 

Superior, em Paris. Dentre esses, as carreiras foram escolhidas de acordo com o universo de 

possibilidades, mas disfarçadas de escolha: 

 

nesse sentido, as notícias necrológicas só são aparentemente enganosas ao 

elogiar a modéstia dos que sacrificam “uma brilhante carreira” na faculdade 

de Paris, pelas alegrias da vida do interior ou em família: tanto é fechada a 

dialética das oportunidades objetivas e das aspirações, que é em vão tentar 

separar os determinismos objetivos e a determinação subjetiva. Os 

provincianos não quiseram uma Paris que não os queria; os professores do 

secundário recusaram a Faculdade tanto quanto ela lhes era recusada. Toda a 

socialização bem-sucedida tende a obter dos agentes que eles se façam 

cúmplices de seu destino (BOURDIEU, 2007g, p. 205). 

 

                                                           
19 Relativo à necrologia, à relação de óbitos, ao livro de assentamento de óbitos (DÍCIO, 2020). Normalmente 

ligado à descrição da vida de uma pessoa.  
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Assim, embora os estudos de Bourdieu (2007g) e de Nogueira (2004) sejam 

separados por décadas e tenham sido realizados em países e em contextos distintos, Nogueira 

(2004) corrobora esse entendimento e considera que os indivíduos vão definindo seus projetos 

no contexto do que é possível e do que está ao alcance deles, de acordo com suas trajetórias 

social e escolar. Algumas opções são descartadas sem que seja necessário pensar sobre elas. 

Além disso, as informações que o indivíduo obtém sobre o sistema de ensino são próprias do 

seu meio. Conforme discutido no capítulo 1, nem todos os agentes têm condições para prolongar 

a educação dos filhos além do mínimo necessário à reprodução da força de trabalho menos 

valorizada em um determinado momento histórico. As diferenças familiares impelem 

transmissões diferentes do capital cultural pela precocidade e pelo tempo que é destinado a isso. 

Assim, embora as chances de ingresso na universidade tenham sido ampliadas nos 

últimos anos, a eleição do curso superior tem de ser bem calculada pelos estudantes mais 

pobres. Nesse sentido, Lacerda (2019) sinaliza que, embora as políticas de ações afirmativas e 

de expansão do acesso às universidades tenham tornado possível uma nova configuração do 

Ensino Superior, houve a manutenção dos privilégios sociais, na medida em que certos grupos 

que dispõem de mais bem materiais e simbólicos buscam se diferenciar pela escolha de cursos 

e de instituições de maior prestígio. Assim, a exclusão se opera de maneira mais velada, o que 

contribui para a tese dos “excluídos do interior” (BOURDIEU, 2007h), abordada pela autora: 

 

[...] apesar de certa inclusão na educação superior brasileira, persiste a 

desigualdade nesse contexto. A hipótese da “desigualdade efetivamente 

mantida”, de Lucas (2001), colabora para a compreensão do processo de 

manutenção dos privilégios sociais em contexto de democratização das 

oportunidades de acesso à educação superior. Para esse autor, quando há 

diminuição das desigualdades verticais, em razão da ampliação do acesso a 

esse ensino, produz-se o aumento de desigualdades horizontais. Assim, ainda 

que se eleve a participação numérica dos estudantes socialmente 

desfavorecidos na educação superior, a desigualdade é mantida, pois as 

camadas sociais que dispõem de recursos materiais e simbólicos buscam 

diferenças qualitativas, inserindo-se em cursos e instituições de maior 

prestígio (LACERDA, 2019, p. 2).  

 

Para Carvalhaes e Ribeiro (2019), o aumento do acesso ao Ensino Superior é 

fundamental para diminuir as desvantagens dos grupos menos favorecidos. No entanto, como 

mencionado por Lacerda (2019), existe uma estratificação horizontal que associa, 

principalmente, tipos de cursos e instituições a variações salariais após a diplomação. Além 
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disso, mesmo com a grande ampliação das universidades e o consequente aumento do número 

de vagas, as desigualdades quanto à origem social continuam altas. A desigualdade de 

oportunidades se manteve ou foi deslocada para níveis mais elevados em diversos países. A 

expansão levou à criação de novos cursos e perfis institucionais. Determinado público ingressa 

nesses cursos, o que guarda estreita relação com as desigualdades horizontais. Discute-se que 

os alunos de origem social mais baixa são canalizados para esses cursos novatos, enquanto os 

privilegiados se mantêm ligados aos de maior reconhecimento social, em instituições mais 

renomadas. Existe uma clara estratificação horizontal entre os cursos universitários, em termos 

de origem socioeconômica. Além disso, estudantes de nível socioeconômico mais elevado estão 

menos presentes em universidades privadas, enquanto existem mais estudantes de nível 

socioeconômico baixo em universidades particulares menos renomadas. 

No que pese esse direcionamento, alguns chegam a cursos de elevado nível 

socioeconômico e de carreiras prestigiosas. Os estudos sobre esse processo têm se ampliado no 

Brasil e mostram percursos marcados por dificuldades e desistências. Entre eles, estão as 

pesquisas de Viana (1998), Portes (2001), Zago (2006), Lacerda (2006), Souza (2009), entre 

inúmeros outros.  

Ao analisar as trajetórias de alguns desses jovens, Souza (2009) assinala que eles 

se esforçam para compreender e aceitar as regras do jogo escolar. Ou seja, necessitam 

incorporar as regras e as formas escolares de relações sociais para não ficarem à margem. Como 

mostra Bourdieu (1987), citado por Nogueira e Nogueira (2004), o senso do jogo é 

importantíssimo para as decisões sociais e se configura como um conhecimento herdado sobre 

como lidar, na prática, com as possibilidades, as oportunidades e os desafios de sua posição 

social.  

De toda forma, ingressar na universidade, para estudantes de camadas populares, é 

algo muito difícil, mas permanecer nela constitui-se em uma nova luta para se afirmar nesse 

ambiente, muitas vezes distante de seu mundo social. Coulon (2017) afirma que, ao chegar ao 

Ensino Superior, a rotina, as regras e os horários já não são os mesmos, as aulas já não têm a 

mesma duração, a carga horária semanal é bem mais pesada do que no Ensino Médio, o espaço 

é bem maior do que o do antigo colégio. É um universo novo, cheio de códigos distintos. É 

exigido que o estudante tenha autonomia, que se envolva no trabalho intelectual, até então 

pouco cobrado no ensino básico. O estudante passa por um processo de estranhamento e de 
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aprendizagem, e é necessário se tornar um deles para não ser autoeliminado. Esse é o processo 

de afiliação, que, segundo o autor, se refere à mudança de status anterior.  

Assim, a filiação é processual e segue determinadas etapas. Inicialmente, existe um 

tempo do estranhamento, no momento em que o discente entra em contato com uma instituição 

diversa do mundo familiar; em seguida, há o tempo da aprendizagem, quando vai se produzir 

uma acomodação e a adaptação vai acontecendo progressivamente; e, por fim, o tempo da 

afiliação, que pressupõe um certo manejo das regras. Assim, não basta ser aprovado na 

universidade, a conclusão do curso depende de uma inserção ativa no novo ambiente.  

Além disso, a precária educação básica pública pode trazer diferenças significativas 

em relação aos demais alunos, principalmente de ordem pessoal e intelectual. A entrada nesse 

mundo novo exige muito de todos os estudantes, essencialmente dos alunos de camadas 

populares. Para os estudantes mais pobres, também se impõem problemas de ordem econômica 

cotidianamente. Para além das despesas básicas, como moradia, alimentação, transporte e 

vestuário, Portes (2000) destaca gastos periféricos, como fotocópias, livros, roupas e materiais 

escolares diversos. 

Todos esses desafios são assustadores nos primeiros meses da graduação, por isso, 

para Coulon (2008), as reprovações e as evasões são maiores nos anos iniciais do Ensino 

Superior porque a afiliação ainda não aconteceu e as exigências acadêmicas em termos de 

conteúdo, métodos de conhecimento ainda não foram incorporados pelos alunos. Nesse 

processo, o primeiro ano é essencial porque é quando se formam as expectativas dos estudantes.  

Assim, Coulon (2008) assinala que os maiores índices de reprovação nos primeiros 

semestres podem estar associados a diversos fatores, como insegurança no novo meio e 

mudanças diversas, como, em alguns casos, mudança do local de residência, transição do 

Ensino Médio para a educação superior, e adaptação ao novo ambiente educacional. Portes 

(2000) pontua a saída de uma cidade do interior para a capital e a adaptação ao tempo, aos 

modos e espaços dessa cidade como um fator complicador, associado às dificuldades 

financeiras que impedem ou limitam a integração ao novo espaço. Nesse momento, a ajuda 

afetiva da família é o motor fundamental de permanência, quando não se admite que o filho 

desista do projeto universitário/de vida iniciado. 

Além disso, o ingresso na universidade requer uma forte mobilização pessoal dos 

estudantes devido à baixa escolarização dos ancestrais, à ocupação profissional dos pais e à 
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falta de práticas culturais valorizadas pela sociedade. Pode ser extremamente difícil para a 

adaptação do estudante de camadas populares à universidade a situação profissional da família 

e de sua residência, o que leva a pensar que, no período universitário, onde são exigidas as 

qualidades associadas à imagem universitária de excelência, a origem territorial e o sotaque têm 

peso fundamental. Segundo Reis e Dayrell (2020), a sociologia da juventude, a partir de 

Luckman e Berger (1995), passa a compreender que existem uma multiplicidade de espaços 

socializadores e que as trajetórias são singulares. Nesse caso, os espaços de socialização não 

apenas reproduzem os padrões normativos e a ordem social, mas possibilitam certa autonomia 

individual que pode desencadear transformações, inclusive ao questionar as situações das quais 

participam.  

No que pese essas transformações, as dificuldades econômicas aliadas ao fraco 

capital cultural tornam necessário um sobreesforço e uma determinação substantiva para que 

esses estudantes se mantenham no curso escolhido. Segundo Viana (2000), os estudantes de 

camadas populares que alcançaram a longevidade escolar mostraram distanciamentos em 

relação ao sistema de ensino, sobretudo no Ensino Superior, a partir do momento em que suas 

formas de se portar e de falar demonstram, de maneira mais clara, sua posição de classe. 

Segundo a autora, alguns dos estudantes pesquisados relataram grande dificuldade em se inserir 

na universidade, uma vez que o modo de pensar, de ensinar, de avaliar e de se comunicar eram 

diferentes e estranhos aos vividos até o Ensino Médio. Outros revelaram a humilhação e os 

grandes contrastes entre os estudantes como seus maiores problemas. 

Diante dessa situação, é comum os estudantes de camadas populares se sentirem à 

margem do sistema educacional. Souza (2016) e Piotto (2010) assinalam o sentimento de 

incapacidade quando esses jovens entram na universidade e que são decorrentes da precária 

educação básica. Com percursos escolares pregressos exitosos, alguns estudantes não 

encontram maiores dificuldades relacionadas ao ensino/aprendizagem, mas às desigualdades 

sociais. Conforme já mencionado anteriormente, os jovens de camadas populares, geralmente, 

ingressam no Ensino Superior com uma idade acima da média, não dispõem de tempo para 

participar de projetos e seminários, pois, muitas vezes, trabalham em, pelo menos, um turno, 

não possuem uma segunda língua, não frequentam espaços de lazer e, tampouco, possuem um 

histórico de viagens. Em muitos momentos, isso acaba por afastá-los do restante da turma. 

Para Souza (2009), esse estudante sofre uma dupla solidão, pois se afasta da família 

e não consegue se familiarizar com os colegas universitários. No momento do ingresso na 
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universidade, há uma autorização para o distanciamento, na medida em que o filho se autoriza 

a deixar a família e os pais, reciprocamente, autorizam esse distanciamento cultural e social. 

Por fim, há uma autorização de ambos para que o filho avance em relação à escolaridade 

atingida pelos pais, o que seria a tríplice autorização de Rochex, abordada por Viana (1998) em 

sua tese de doutoramento. O fato de haver essa tríplice autorização não significa que o estudante 

não sinta solidão e não sinta falta da família. Viana (1998) discute, ainda, que esse movimento 

em que o filho se autoriza a deixar a família e se diferenciar dos pais inclui permanências e 

rupturas, e, assim, se constitui em continuidade, e não em separação. 

No entanto, essa tríplice autorização pode não acontecer, e esse aluno que se 

encontra na condição de “trânsfuga de classe”20 pode se sentir ainda mais isolado socialmente, 

uma vez que não consegue se aproximar dos novos colegas e que se afastou de suas origens. 

Não se vive completamente bem o afastamento das origens, pelo processo doloroso e pelas 

descontinuidades culturais em relação à família. Segundo Viana (2000), o trânsfuga vive 

simultaneamente em dois grupos sociais diferentes, o que não se passa sem desgastes pessoais. 

Ao tratar do tema, Lacerda (2016) traz as análises do próprio Bourdieu (2005) que, ao refletir 

sobre sua trajetória, afirmou viver momentos de afastamento, isolamento e desenraizamento no 

liceu de prestígio que frequentou por ser oriundo de camadas populares. Para Bourdieu (2007e), 

o pai é responsável por um projeto, que é transmitido inconscientemente e também 

explicitamente por ações educacionais que buscam a perpetuação da linhagem. É um projeto de 

superação em que alguns filhos rejeitam e anulam a herança recebida, o que não acontece sem 

sofrimento para ambos. Se obtém êxito, faz o “assassinato do pai” e, se fracassa, decepciona à 

família e a si mesmo.  

Para Piotto (2014), as diferenças entre os dois mundos, o familiar e o universitário, 

pode dificultar o convívio social. O estudante que se mudou recentemente de cidade para 

estudar deixou seus amigos e parentes para trás e ainda não fez novos amigos nesse novo 

espaço, em que são concretas as dificuldades para fazer outras amizades, pois não dispõe de 

tempo e condições econômicas para frequentar lugares onde possa se socializar.  

Os estudantes de camadas populares não podem usufruir de tudo o que a 

universidade oferece. Não podem viver intensamente a vida universitária, pois, em muitos 

casos, só a frequentam no período das aulas e é limitada a sua participação em eventos 

                                                           
20 Viana (2000), ao tratar do “trânsfuga de classe”, se apoia no conceito desenvolvido por Bourdieu (2008; 2011). 

O seu significado se refere à mudança, à travessia, à mudança de lugar social. 
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extracurriculares. Mesmo no caso de concessão de bolsas, elas envolvem muito mais as 

necessidades básicas do que a formação integral, com isso, as atividades de lazer continuam 

restritas para esses jovens (PORTES, 2001). Assim, a condição econômica afasta os estudantes 

da concentração nos estudos e os priva de participar de tudo o que o universo universitário 

apresenta. Coulon (2008, p. 42) corrobora essa ideia ao salientar que não é promissor o aluno 

dizer que passa poucas horas na universidade. Esse afastamento do ambiente universitário leva 

o estudante com dificuldades anteriores a se “isolar de múltiplas e minúsculas operações que 

participam da imersão nessa nova cultura”. Essa inserção é fundamental para a constituição do 

sentimento de pertencimento à universidade. 

No que pese todas as dificuldades para adaptação dos estudantes de camadas 

populares à universidade discutidas até aqui, Pena (2017) demonstra que, ao longo do curso, se 

os obstáculos dos primeiros semestres são superados, os alunos se adaptam ao novo meio e 

passam a conhecer e a jogar melhor o jogo. Assim, independentemente da modalidade de 

ingresso e do curso, na grande maioria dos casos, se afiliam à universidade e aprendem o ofício 

de estudante. 

O caso do engenheiro estudado por Oliveira e Portes (2014) é uma figura 

paradigmática que rompe com as barreiras de dominação de uma elite sobre as universidades e 

sobre os cursos mais prestigiosos. Além disso, ele consegue obter sucesso profissional em uma 

carreira de alto valor social e lucrativa. Ao analisar a trajetória desse aluno proveniente das 

camadas populares e que conseguiu ingressar no curso de Engenharia Elétrica da Universidade 

Federal de Minas Gerais (UFMG), os autores destacam que ela foi “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. 1.146). 

Sousa (2013), em consonância com essas discussões, ao tratar de 207 estudantes 

ingressantes na Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), por meio do sistema de cotas, 

demonstra que a escolaridade das mães, o trabalho que elas exercem e sua permanência no lar 

alteraram significativamente a trajetória escolar dos filhos. Assim, destaca a importância das 

mães que não trabalhavam fora de casa na ordem moral doméstica, e pondera que as mães que 

trabalhavam como domésticas acabavam por adquirir e transferir para seus lares certos hábitos 

e costumes afeitos ao sistema escolar, bem como adquiriam materiais, como revistas e jornais, 

nos lares em que desempenhavam suas funções laborais. Além disso, em sua dissertação, a 

autora revela que mães professoras e serventes escolares possuem conhecimentos acerca do 
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mundo escolar que acabavam por influenciar na longevidade acadêmica dos filhos (SOUSA, 

2013). 

Concluindo, os autores discutidos neste capítulo revelam a série de obstáculos que 

os estudantes de camadas populares enfrentam para chegar ao Ensino Superior e para 

permanecer nele. No próximo capítulo, traremos a discussão sobre o percurso metodológico do 

trabalho. A UFOP e o curso de Direito são apresentados como campo de pesquisa, bem como 

são discutidos os instrumentos de investigação e sua justificativa como melhor forma de 

construir a pesquisa. 
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3 A CONSTRUÇÃO DA PESQUISA 

 

 

3.1 Contextualizando o campo de pesquisa: a UFOP e o curso de Direito 

 

 

Conforme mencionado na introdução, esta pesquisa foi realizada com estudantes do 

curso de Direito da UFOP e com um dos responsáveis pela criação do aluno.   

A UFOP foi criada em 21 de agosto de 1969, com a junção da Escola de Farmácia 

e Escola de Minas. Com o passar dos anos, foi ganhando novos campi e cursos. Hoje, em 2021, 

conta com três campi e oferece 51 cursos de graduação, sendo que 47 são presenciais e quatro 

à distância. São ofertados, ainda, 24 cursos de mestrado acadêmico e oito profissionais, 15 de 

doutorado e 10 especializações. No total, atende mais de 11 mil alunos (UFOP, 2020). 

A escolha dessa universidade como campo de pesquisa se justifica por motivos 

associados à sua importância para a Região dos Inconfidentes21, pois serve como uma das 

poucas oportunidade para que estudantes de camadas populares da cidade de Ouro Preto-MG e 

arredores tenham acesso ao Ensino Superior público e de qualidade mais próximo de suas casas.  

Já a opção pela graduação em Direito se deu por ser um dos cursos de maior 

prestígio da universidade. Fundado em 1994, ganhou a recomendação da Ordem dos 

Advogados do Brasil (OAB) em 2004, e obteve nota máxima no ENADE em 2018. O curso dá 

acesso a carreiras rentáveis e de grande reconhecimento social, uma vez que possibilita que o 

bacharel atue nas mais diversas carreiras jurídicas, como delegado, promotor, juiz e procurador. 

Todavia, esse acesso a carreiras de grande prestígio e rentáveis deve ser problematizado, na 

medida que depende de inúmeros outros fatores, como dedicação de tempo e investimento para 

se preparar para certames, por exemplo. Além disso, é um curso bastante procurado por quem 

intenciona fazer concurso público. Nas últimas edições do Enem, teve as seguintes relações 

médias de candidatos por vaga: 21,3 (1º semestre de 2019); 34,1 (no 2º semestre de 2019), 16,3 

                                                           
21 Região que abrange as cidades de Mariana-MG, Ouro Preto-MG, Itabirito-MG e cidades vizinhas. Esse nome 

refere-se à Inconfidência Mineira.  
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(1º semestre de 2020)22. Além disso, foi a quinta maior nota de corte na modalidade ampla 

concorrência em 2019/1, e a terceira em 2019/2, segundo dados do site da instituição, o que 

permite concluir que foi um dos seus cursos mais concorridos e de alto prestígio social. 

O curso de Direito foi um dos primeiros a ser criado no Brasil, e seus bacharéis 

eram considerados homens letrados e que possuíam carreira rentável e de reconhecimento 

social. Durante grande parte da história, foi encarregado de formar cidadãos para as mais 

prestigiosas profissões, inclusive funcionários públicos ligados aos altos escalões do governo. 

“Os juízes de direito, escolhidos dentre bacharéis, saíam das mãos do imperador, por obra e 

graça de sua vontade” (FAORO, 1987, p. 366).  

Assim, o curso de Direito, desde a conquista portuguesa do Brasil, teve um papel 

importante na formação das elites nacionais. Para Vargas (2010), os diplomados nessa área 

exerceram papel fundamental na construção do Estado nacional. Os advogados sempre 

estiveram presentes em cargos do alto escalão do governo e em lutas políticas e, mesmo com a 

massificação do curso, a partir da década de 1970, continua bem posicionado nos rankings de 

hierarquia. Isso está ligado, em grande medida, ao status de “doutor” que oferece e à sua 

preparação para concursos públicos, já que, para além das carreiras jurídicas, a legislação ocupa 

espaço importante em todos os certames. Além disso, “ainda hoje se faz observar a 

preponderância de quadros egressos das faculdades de Direito nas representações político-

administrativas nacionais” (VARGAS, 2010, p. 110).    

De tal modo, apesar do elevado número de faculdades de Direito espalhadas pelo 

país, a relação candidato/vaga nos cursos com maior reconhecimento social ainda é expressiva, 

mas, como destacado por Vargas (2010), nem todos os graduados em Direito estarão aptos a 

advogarem devido à seleção aplicada pela OAB. Além disso, a autora destaca que a OAB, assim 

como o Conselho Nacional de Saúde (CNS), conseguiu que o MEC vetasse o funcionamento 

de 43 cursos de Medicina e de Direito a partir da Portaria no. 147, de 2 de fevereiro de 2007 

(BRASIL, 2007). Para explicar esse fato, a autora traz o conceito de “fechamento”, de Weber, 

para se referir à restrição aplicada por certos grupos para garantir seu monopólio sobre algumas 

áreas. Assim, se entende a distinção social de alguns cursos e carreiras para manter sua 

excepcionalidade, por meio de suas associações coorporativas, em um esforço de distinção e 

elevação social do qual só farão parte os melhores. Dessa forma, mesmo com a expansão das 

                                                           
22 A relação entre candidatos e vagas diminuiu drasticamente em todos os cursos (UFOP, 2021). 
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universidades, algumas carreiras se colocam acima das demais em um esforço persistente de 

distinção. 

Para Vargas (2010), essas “profissões imperiais”, consideradas até hoje como de 

alto prestígio social – Engenharia, Medicina e Direito – continuaram a ter o mesmo prestígio 

após a expansão das universidades. Existe um prestígio universal dos médicos, uma 

imprescindibilidade dos engenheiros no processo de industrialização e, diante da maior 

presença de aspectos jurídicos nas relações sociais (judicialização23 do cotidiano e da política), 

evidencia-se, novamente, o papel do advogado. Assim, chega-se à conclusão de que existe uma 

“impermeável hierarquia” entre os cursos e, consequentemente, sobre as carreiras, que abre 

pouco espaço para a democratização do acesso. Há um imaginário sobre a hierarquia dos cursos 

que se mantém intocado.  

Como mencionado anteriormente e segundo a pesquisa de Nogueira (2005), na 

escolha do curso, já se apresentam as possibilidades para cada grupo social. Mesmo com boas 

notas, os alunos de camadas populares tendem a se candidatar a cursos de menor concorrência 

e que são menos rentáveis no mercado de trabalho; enquanto alunos das camadas médias e altas 

tendem, mesmo com notas baixas, a se candidatar a cursos de maior prestígio. Assim, “há 

carreiras previamente possíveis e impossíveis no cálculo de alunos de diferentes origens 

sociais” (VARGAS, 2010, p. 114). Por isso, é importante compreender que existe um contraste 

entre os cursos com maior ou menor prestígio, de acordo com sua composição social, o que nos 

faz crer em uma diferenciação de cursos que possibilita uma hierarquia entre eles e suas 

respectivas profissões. No plano superior dessa hierarquia, encontramos as “carreiras 

imperiais” e, como mencionado anteriormente, no inferior, as carreiras ligadas às licenciaturas, 

principalmente no período noturno (VARGAS, 2010). 

 

 

  

                                                           
23 Segundo Oliveira e Brito (2013), compreende-se por judicialização o movimento de regulamentação do viver 

por meio de leis e normas. Esse movimento é aprendido pelos indivíduos para a resolução de conflitos e é 

reproduzido com os demais no controle, no julgamento e na punição de ações. Assim, se relacionam diretamente 

com o efeito das práticas jurídicas no dia a dia do sujeito, nas suas formas de conviver, de conduzir suas vidas e 

nas suas subjetividades.  



76 
 

 
 

 

3.2 Metodologia da pesquisa 

 

 

Conforme explicitado na introdução, a pesquisa segue a abordagem qualitativa e é 

constituída, principalmente, por meio de entrevistas com três estudantes de camadas populares 

do curso de Direito da UFOP e seus familiares. O recorte temporal se deu sobre os processos 

seletivos de 2016 a 2019 e foram considerados os alunos que, na inscrição para o Enem, optaram 

pelo sistema de cotas e são bolsistas na universidade, segundo a distribuição de bolsas da 

PRACE.  

O recorte temporal escolhido justifica-se pela necessidade de selecionar estudantes 

que estejam matriculados no momento da pesquisa e com, no mínimo, três semestres de curso. 

O pressuposto é que esses alunos já estivessem mais adaptados ao ambiente universitário e não 

tivessem a pretensão de abandonar o curso. 

Para atingir seus objetivos, a pesquisa foi dividida em três etapas: pesquisa 

bibliográfica, pesquisa documental e entrevistas24. 

A primeira etapa da pesquisa consistiu em um levantamento bibliográfico sobre o 

assunto, feito a partir de uma busca sistemática no Portal de Periódicos da CAPES. Segundo 

Kaufmann (2013), não existe pesquisa sem leituras, pois nenhum conhecimento é 

absolutamente novo. Para o levantamento, feito entre 30 de março e 27 de abril de 2020, no 

Portal de Periódicos da CAPES, foram usados os seguintes descritores: “estudantes 

universitários e longevidade escolar” (cinco artigos); “camadas populares e universidade” (18 

artigos); “classe trabalhadora e universidade” (dois artigos), e “estudantes pobres e 

universidades” (seis artigos).   

Além da pesquisa bibliográfica foi realizada, em uma segunda etapa, a análise 

documental nos sites do QEdu, do INEP, do MEC e nos relatórios do ENADE, para verificação 

dos dados mais recentes sobre o acesso e a permanência de crianças e jovens nos mais diversos 

níveis educacionais, considerando-se a diminuição de matrículas e a defasagem idade/série, 

conforme a elevação do grau de estudo, um verdadeiro afunilamento educacional. A pesquisa 

documental também foi feita nos bancos de dados da universidade para entender quem são os 

                                                           
24 A pesquisa foi submetida Comitê de Ética em Pesquisa da UFOP e recebeu aprovação com o Parecer no. 

4.024.894. 
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estudantes investigados. Foram utilizados procedimentos que levaram em conta os dados 

socioeconômicos disponíveis. 

Dentre as fontes, citamos: 

 

- Pesquisa de dados socioeconômicos dos estudantes cotistas e bolsistas do curso de 

Direito ingressantes entre os anos de 2016 e 2019 e que recebem bolsa no momento da 

realização do trabalho de campo. As informações foram obtidas no banco de dados da 

plataforma Cadastro para Programas de Assistência Estudantil (CPAE), da PRACE; 

- Pesquisa no banco de dados da Pró-reitoria de Graduação (PROGRAD), referente à 

relação de estudantes egressos cotistas ingressantes na modalidade reserva de vagas para 

renda familiar bruta per capta de até 1,5 salário mínimo, entre os anos de 2016 e 2019, 

no curso de Direito. 

 

Esse levantamento intentou reconhecer o perfil socioeconômico desses estudantes. 

Os dados sobre reserva de vaga para cotas, presentes nos documentos da PROGRAD, foram 

confrontados com o banco de dados da PRACE, que informa sobre os estudantes que recebem 

bolsa. Se o estudante recebe bolsa da PRACE, obrigatoriamente, passou pela avaliação 

socioeconômica, que é uma condição fundamental para o recebimento do benefício, logo, ele 

tem renda de até 1,5 salário mínimo. A Resolução no. 1.380, do Conselho Universitário (CUNI), 

especifica as exigências para a concessão de bolsas, no sentido de garantir direitos básicos, 

como moradia, transporte e alimentação, além de intentar a integração universitária e promover 

a diminuição da evasão.  

Por fim, em uma terceira etapa da investigação, foram utilizadas entrevistas com as 

estudantes selecionadas e com um de seus familiares escolhidos por elas, entre aqueles que 

participaram de seu processo de escolarização. O objetivo foi buscar compreender os processos 

educacionais familiares, as práticas e as mobilizações associadas à longevidade escolar. Assim, 

tivemos a participação de um pai, de uma avó e de uma mãe. 

Segundo Szymanski, Almeida e Prandini (2011), considerar o contexto do 

entrevistado é fundamental. O pesquisador não deve iniciar a entrevista “sem conhecimento 

mínimo acerca do ambiente sociocultural e institucional do entrevistado. O ambiente social 

envolve relações interpessoais no local da entrevista, decorrentes de hierarquias, exigências 
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burocráticas, situação funcional e momentânea da pessoa entrevistada” (SZYMANSKI; 

ALMEIDA; PRANDINI, 2011, p. 97). 

As entrevistas com as alunas selecionadas tiveram o objetivo de identificar suas 

trajetórias escolares, os fatores familiares e escolares que influenciaram nesse percurso, bem 

como o processo de adaptação e vivência universitária, que abrangeu as facilidades e as 

dificuldades encontradas. 

Os eixos centrais da entrevista com as estudantes foram: 

 

- Trajetória escolar, para buscar entender as dificuldades e as oportunidades 

experimentadas por essas jovens;  

- Vivência universitária, para entender como é a vida dessas jovens na universidade e 

no que ela se difere dos demais estudantes; 

- Influências e expectativas familiares quanto ao curso de Direito.  

 

Já as entrevistas com os familiares tiveram, como intuito, entender como as famílias 

foram um elo importante para o sucesso escolar desses jovens. Os eixos centrais da entrevista 

com os familiares foram: 

 

- Apoio à trajetória escolar, para buscar entender em que medida as dificuldades e as 

oportunidades experimentadas pelas jovens entrevistadas foram acompanhadas pelos 

familiares e qual a interferência deles nesse processo;  

- Influências e expectativas familiares quanto ao curso de Direito.  

 

Como mencionado, ao todo, foram realizadas seis entrevistas: três com estudantes 

do curso de Direito da UFOP e três com seus familiares a partir dos critérios de seleção 

informados a seguir.  

Para a seleção das estudantes entrevistadas, foram usados os seguintes critérios:  

 

- Serem de camadas populares, com renda per capta de até 1,5 salário mínimo;  
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- Ter ingressado entre os anos de 2016 e 2019, por meio do sistema de cotas sociais, 

independentemente da cor, da idade ou do gênero;  

- Que um dos pais ou outros familiares responsáveis pela criação da estudante 

aceitassem participar da pesquisa e conceder entrevista. 

 

Foram, então, entrevistados um homem e cinco mulheres. Todas as estudantes 

participantes são do sexo feminino e se autodeclararam pretas ou pardas. A seleção de 

estudantes do sexo feminino e da raça negra não foi intento da pesquisa, mas resultado da 

amostragem de bola de neve, segundo a qual um entrevistado indica o outro, desde que atendam 

aos critérios iniciais da investigação. Por isso, é importante esclarecer que não houve um estudo 

sobre a influência do gênero e nem da raça na trajetória escolar, na escolha ou na permanência 

no curso. Todas as estudantes entrevistadas são de camadas populares e receberam bolsa, estão 

próximas da metade ou mais do curso. As três estudavam no curso noturno, duas estavam 

cursando o 8º período e uma estava no 6º. Elas têm 23, 24 e 29 anos, duas nasceram em Ouro 

Preto-MG e uma é de Viçosa-MG. Todas residiam na cidade de Ouro Preto-MG ou próximo a 

ela. Essa delimitação geográfica da residência foi necessária para propiciar a realização das 

entrevistas com seus familiares, pois tínhamos a intenção de entrevistá-los presencialmente. 

Quanto aos familiares, tivemos, como depoentes, duas mulheres e um homem. Uma 

das mulheres é uma avó, que tem 70 anos e é responsável, em grande medida, pela escolarização 

da neta. A outra é a mãe de uma das alunas, com 51 anos e que também foi identificada pela 

estudante como importante em sua vida acadêmica. O homem entrevistado, pai de uma 

estudante, com 50 anos, foi indicado pela filha como o principal responsável por sua 

escolarização. As duas mulheres se declararam pardas e o homem como branco. 

As entrevistas foram semiestruturadas, segundo a abordagem compreensiva. 

Kaufmann (2013) realça a importância da condução da entrevista compreensiva para que seja 

personalizada, para que o informante se sinta à vontade e o pesquisador consiga obter as 

informações necessárias. O autor ressalta ainda o valor do informante para a pesquisa e chama 

atenção, entre outras considerações, para a busca da construção de uma relação de igualdade 

estabelecida com entrevistado, com honestidade na transcrição e, principalmente, na 

interpretação dos dados.  

Segundo Szymanski, Almeida e Prandini (2011) no uso da entrevista 

semiestruturada, como nas demais abordagens teóricas e metodológicas, são necessários 
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cuidados que envolvem questões de adaptação da linguagem e também a criação prévia de um 

roteiro. Esse roteiro deve ser introjetado pelo pesquisador, para possibilitar um controle da 

entrevista. Nesse sentido, para a compreensão das trajetórias escolares, a entrevista é mais 

valiosa que o questionário, pois permite reconhecer as nuances da fala dos entrevistados. Entre 

uma resposta e outra, poderá haver o entendimento de questões essenciais para a configuração 

de uma escolaridade longeva.  

Para as autoras, a entrevista semidirigida ou semiestruturada deve levar em conta o 

conforto do entrevistado ao responder as perguntas, para que a pesquisa possa se desenrolar de 

forma harmoniosa e com a devida ética (SZYMANSKI; ALMEIDA; PRANDINI, 2011). Isso 

porque, ao entendê-la como interação social, devemos considerar tudo que advém de uma troca 

“na qual a natureza das relações entre entrevistado/entrevistador influencia tanto o seu curso 

como o tipo de informação que aparece” (SZYMANSKI; ALMEIDA; PRANDINI, 2011, p. 

11). Segundo Vinuto (2014), as entrevistas são um meio privilegiado de acesso aos significados 

atribuídos pelos indivíduos às suas ações. Esse tipo de instrumento nos permitiu conhecer de 

forma mais específica a realidade dessas famílias e como elas vêm a escolarização dos filhos e 

netos. 

Ressalta-se que o contexto da pandemia provocada pelo novo coronavírus 

dificultou a seleção de estudantes somente pelos documentos disponibilizados pela UFOP25, o 

que nos fez optar pela complementação da amostragem em bola de neve, com o cuidado de 

sempre atender aos critérios estabelecidos para seleção previamente estabelecidos. A 

amostragem em bola de neve, segundo Vinuto (2014), é um tipo não “probabilístico”, que 

utiliza “cadeias de referência” em que não é possível estabelecer a possiblidade de cada 

participante ser selecionado.  

A amostragem por meio das cadeias de referência foi extremante importante para a 

pesquisa, pois tal abordagem é largamente utilizada no caso de grupos difíceis de serem 

acessados, como ocorreu no caso dos alunos da UFOP, que, desde a suspensão das aulas 

presenciais em função da pandemia, voltaram para suas residências originais ou se distanciaram 

                                                           
25 Tivemos dificuldade em encontrar os alunos por meio dos dados de telefone e endereço disponibilizados nos 

documentos da UFOP, mas ao acessar o nome das alunas através da indicação verificamos se elas realmente 

estavam relacionadas nos documento da universidade como ingressantes por meio de cotas e bolsistas da PRACE. 
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dos meios de contatos disponibilizados. Isso, associado à necessidade de distanciamento social, 

dificultou o acesso a essas jovens.   

Após a seleção das universitárias que se enquadraram nos critérios da pesquisa, de 

acordo com os dados disponibilizados pela UFOP, entramos em contato com uma primeira 

aluna que se prontificou a ser entrevistada e confirmou a disponibilidade de seus pais em 

participar. Essa aluna, que se tornou a “semente” da amostragem26, de acordo com Vinuto 

(2014), indicou o contato de mais duas alunas, que manifestaram disponibilidade e interesse em 

participar da pesquisa, assim como seus responsáveis legais. Ressalta-se que um dos problemas 

advindos da amostragem bola de neve, segundo Vinuto (2014), é que, por se tratar de pessoas 

que se conhecem, pode haver certa homogeneidade nas informações. No entanto, todas as 

narrativas das entrevistadas expuseram questões importantes e singulares sobre sua longevidade 

escolar.  

Em seguida às entrevistas com essas alunas foram entrevistados membros de suas 

famílias, de acordo com a concordância desses pais ou responsáveis em conceder seus 

depoimentos para a pesquisa. Os familiares entrevistados foram escolhidos pelas estudantes 

entrevistadas, mediante o interesse de cada um deles. Assim, intentou-se cruzar depoimentos e 

entender de que forma as famílias foram um elo importante para o sucesso dessas jovens e como 

elas podem ter mudado a percepção das famílias em relação à escola. 

Conforme já discutido nos capítulos 1 e 2, sobre o papel das famílias e sua 

importância como agente socializador e no processo de escolarização, entrevistamos os 

responsáveis em maior medida pela escolarização das estudantes para compreender como outra 

pessoa que acompanhou sua vida acadêmica percebeu e contribuiu com o sucesso e a 

longevidade escolar. De acordo com Lahire (2004), muitas das questões que envolvem casos 

improváveis de sucesso escolar têm sua resposta nas dinâmicas familiares e nas relações de 

interdependência entre seus membros. Essas vivências, produtos da experiência socializadora e 

das relações sociais, são incorporadas como disposições que passam a orientar o indivíduo em 

suas ações. Conforme tal incorporação, as crianças se adaptam melhor ou não à escola. Ou seja, 

existem singularidades no âmbito das práticas familiares dessas famílias nas quais Lahire 

(2004) identificou traços sociológicos que contribuem para dinâmicas favoráveis à 

escolarização nos grupos desprovidos de grandes recursos culturais e materiais. Autores como 

                                                           
26 Segundo Vinuto (2014), para dar início à execução da amostragem bola de neve, busca-se documentos e/ou 

informantes-chave, nomeados como “sementes”.  
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Lacerda (2006), Setton (2005) e Souza (2009) também ressaltam a importância da família e dos 

pais na relação que o aluno mantém com a instituição escolar e com tudo o que se relaciona a 

ela.  

Importante pontuar que, em virtude da pandemia provocada pelo novo coronavírus, 

já mencionada, e, consequentemente, da orientação da Organização Mundial da Saúde (OMS) 

de que fossem realizados o distanciamento e o isolamento social, que culminou com a 

suspensão das atividades presenciais das universidades federais, foi necessário adaptar a 

estratégia de geração de dados relativa às entrevistas para que a pesquisa empírica fosse 

realizada de forma on-line a fim de preservar a saúde de todos. A realização das entrevistas 

ocorreu, então, por meio da plataforma Google Meet, escolhida porque a UFOP disponibiliza 

seu acesso a todos os estudantes de graduação, o que inclui o público-alvo desta pesquisa, o que 

facilitou o contato remoto com os familiares. Antes das entrevistas, foi entregue um Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) que objetivou a concessão de autorização por 

escrito para acesso ao nome e ao endereço dos responsáveis mais diretamente pelo 

acompanhamento da vida escolar das alunas para realizar as entrevistas também com eles. 

As entrevistas foram realizadas entre os meses de setembro a novembro de 2020, 

em um único encontro com cada entrevistado, com exceção da entrevista com o pai da aluna 

Letícia, que, por uma queda da energia elétrica, teve de ser realizada em dois momentos. Antes 

do início da entrevista, foi solicitada a autorização de sua gravação e realizada uma nova leitura 

do TCLE, de forma a registrar oralmente a concordância dos participantes em contribuir com a 

pesquisa. Todos leram e assinaram esse termo e concordaram em participar da pesquisa. Em 

seguida, manifestaram-se a respeito do uso de nomes fictícios ou seus próprios. Entre os seis 

participantes, dois escolheram usar nomes fictícios para preservar suas identidades (uma 

estudante e seu familiar). Nas demais entrevistas, foi autorizada a divulgação e a quebra do 

anonimato.  

A entrevista com as alunas foi dividida em cinco blocos temáticos orientados pelos 

eixos analíticos já mencionados: o primeiro foi destinado à apresentação dos dados pessoais; o 

segundo buscou entender o grupo familiar, a escolaridade e as condições socioeconômicas da 

família; o terceiro teve como objetivo trazer informações sobre a trajetória dessas estudantes, 

as dificuldades, oportunidades e influências ao longo de suas vidas acadêmicas; o quarto 

pretendeu discutir a vivência universitária; e o último bloco contemplou as expectativas com o 

curso de Direito.  
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As entrevistas com os familiares contemplaram todos os blocos do roteiro das 

estudantes, com exceção das questões sobre vivência universitária. O início de cada conversa 

foi acompanhado pelas universitárias anteriormente, que auxiliaram seus familiares a se 

comunicarem por meio do Google Meet. Somente Dandara acompanhou a avó durante o tempo 

todo e, por isso, a estudante interviu na conversa para complementar as falas da avó, relembrar 

fatos da infância e fazer observações.  

Depois de gravadas, essas entrevistas foram transcritas. O processo de transcrição 

foi feito pela própria pesquisadora, de acordo com a perspectiva de Szymanski, Almeida e 

Prandini (2011), imediatamente após a entrevista, o que possibilitou a reflexão sobre as falas 

de forma imediata. Os dados encontrados foram categorizados, levando em conta os 

pressupostos para a análise de entrevistas de Kauffman (2013), que destaca a relevância de 

construir categorias de análise como frutos provisórios do objeto pesquisado. Segundo o autor, 

a fase mais importante da pesquisa é a de análise dos dados, daí, a necessidade de 

aprofundamento na definição de modelos. Os conceitos e as hipóteses devem ser 

momentaneamente atualizados e revistos em busca de progressos.  

As categorias de análise finais surgiram a partir da leitura cuidadosa de todo 

material e da orientação dos eixos já mencionados. Dessa forma, a análise foi realizada a partir 

das seguintes categorias: 

 

- Práticas educativas familiares;  

- Percurso escolar; 

- Estratégias de ingresso e afiliação universitária; 

- Expectativas para o futuro. 

 

Por fim, foi feita a triangulação das fontes: pesquisa bibliográfica, documental, 

entrevistas de pais/familiares e filhos. Conhecer o contexto familiar e social em que jovens 

universitários das camadas populares estão inseridos por meio de entrevistas com as estudantes 

e seus familiares se tornou fundamental para a compreensão da longevidade escolar no campo 

de pesquisa específico. 

No próximo capítulo, traremos os resultados da pesquisa com as três alunas 

selecionadas do curso de Direito da UFOP e seus familiares, para buscar um diálogo com a 
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teoria e com os dados estatísticos expostos nos capítulos anteriores. Inicialmente, apresentamos 

um breve perfil pessoal, social e econômico de cada estudante, a fim de situar o leitor sobre as 

particularidades e as generalidades delas e de suas famílias.  
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4 OS JOVENS DE CAMADAS POPULARES NA UNIVERSIDADE: ENTRE OS 

DESAFIOS E OS SONHOS DOS ESTUDANTES E SEUS FAMILIARES  

 

 

Nos capítulos anteriores, discutimos sobre a desigualdade persistente no sistema de 

ensino e sobre a forte seletividade pela qual passam os jovens de camadas populares. Além 

disso, tratamos como a família tem um papel central no desenvolvimento de disposições 

escolares e de trajetórias longevas. Neste capítulo buscamos apresentar o resultado das 

entrevistas com as alunas do curso de Direito da UFOP e seu familiares, para intentar tecer um 

diálogo com as teorias e os dados estatísticos apresentados anteriormente, de acordo com as 

categorias de análises.  

Assim, trazemos um pouco das histórias das entrevistadas e dos responsáveis por 

sua escolarização, que, de maneira ímpar, viveram uma relação familiar e de contato com o 

sistema educacional de forma estendida.  

As estudantes têm em comum a situação econômica e a vivência de dificuldades de 

adaptação nos primeiros momentos do curso de Direito. As três já haviam iniciado ou concluído 

uma graduação antes, cursos de menor prestígio social, conforme investigado por Nogueira 

(2004). Apresentam especificidades quanto à relação com a escola e com as perspectivas 

futuras. Seus familiares responsáveis, em maior medida, pela escolaridade mostram-se com 

perfis bem diferentes, mas guardam em si uma relação de respeito e de importância com relação 

à educação e à escola. No Quadro 1, a seguir, descrevemos nome, idade, cor e escolaridade de 

cada familiar, bem como de sua filha ou neta.  

 

  



86 
 

 
 

 

Quadro 1: Nome, idade, cor e escolaridade das estudantes entrevistadas na pesquisa e de seus 

familiares 
Estudante Idade  Cor  Período em 

que está 

matriculada 

Familiar 

entrevistado 

(e nome) 

Idade 

do 

familiar 

Cor do 

familiar 

Escolaridade 

do familiar 

Mônica 29 anos Parda 8º período Mãe 

(Sandra) 

50 anos Parda Ensino 

Fundamental I 

completo 

Letícia 24 anos Parda 8º período Pai 

(Antônio) 

51 anos Branca Ensino 

Superior 

completo 

Dandara 23 anos Preta 6º período Avó 

(Joselina) 

 

70 anos Parda Ensino 

Fundamental I 

incompleto 

Fonte: Elaborado pela autora  

  

 Para conhecermos melhor os entrevistados, traçamos um perfil de cada. Para as 

estudantes, enfocamos sua própria escolaridade e vivência universitária; para os pais e a avó, 

abordamos suas percepções em relação às estudantes, suas trajetórias e vivências. As 

autoanálises das estudantes foram mais robustas e com mais detalhamentos. Já as falas dos pais 

e avô foram mais curtas, mas com uma riqueza de detalhes sobre o caminho escolar das filhas 

e da neta, bem como sobre a memória desse processo. 

 

 

4.1 O que nos trazem as estudantes e seus familiares 

 

 

Mônica 

 

 

Mônica tem 29 anos, é solteira, se autodeclara parda, é natural de Viçosa-MG. 

Residiu nesta cidade até ingressar no curso de Direito da UFOP, em 2017, quando passou a 



87 
 

 
 

 

morar em Ouro Preto-MG. Com as aulas presenciais suspensas em virtude da pandemia 

provocada pelo novo coronavírus, voltou a morar provisoriamente na casa dos seus pais no 

distrito de Santo Antônio do Triunfo, em Viçosa-MG. Antes de ingressar no curso de Direito, 

concluiu o curso de Ciências Sociais na Universidade Federal de Viçosa (UFV) e, em 2018, fez 

mestrado em Educação na UFOP, concomitantemente ao curso de Direito. 

A entrevistada provém de uma família nuclear constituída por pai, mãe e três filhos. 

Ela é a mais velha. Os pais têm baixa escolaridade, assim como os avôs e demais familiares. O 

pai possui Ensino Fundamental I incompleto e a mãe chegou a terminar esse segmento. Quanto 

à escolaridade dos avós, Mônica contou que a avó materna sabia ler e escrever, mas ignora a 

escolaridade dos demais avós. Seus irmãos possuem escolaridade mais extensa: a irmã se 

formou em Pedagogia na UFV e realizou um curso de especialização; o irmão caçula está 

cursando o Ensino Médio na escola do distrito onde residem. 

Os pais e o irmão moram em casa própria e não têm carro. O trabalho informal e 

temporário, de toda a família, na lavoura do café sempre auxiliou na renda. Em relação à 

profissão dos pais, Mônica relata que o pai tem a maior renda da casa, é eletricista autônomo e 

o principal provedor. Sua mãe é verdureira. Ambos trabalham no setor informal e têm profissões 

de baixa remuneração. O irmão não trabalha e a irmã, já casada, trabalha como professora em 

uma escola particular e como monitora em uma Organização Não Governamental (ONG). 

Quanto à sua trajetória acadêmica, a entrevistada sempre estudou em escola pública, 

frequentou a Educação Infantil, passou por poucas recuperações e não teve nenhuma 

reprovação. Ou seja, teve uma trajetória linear marcada por um bom desempenho. 

Mônica cursou a Educação Infantil pública e já chegou na escola alfabetizada, pois 

a mãe lhe orientava e ensinava em casa. Nos conta que tinha “uma verdadeira paixão por livros” 

e um bom relacionamento com as professoras. Relata sempre ter “amado a sala de aula”. Conta 

ainda que, até a 5ª série (hoje 6º ano), seus pais acompanhavam seus estudos e lhe orientavam. 

Sua mãe ajudava com Português e seu pai tinha mais facilidade com Matemática. A partir dessa 

série, como seus pais não conseguiam mais ajudar, buscavam suporte com outros alunos, de 

séries mais avançadas. Com isso, sua mãe a acompanhava até a casa dos vizinhos para obter 

explicações sobre as matérias e a aguardava atenta, enquanto observava tudo. 

A aluna assinalou que tinha muito interesse em realizar atividade lúdicas e 

recreativas, mas que não tinha dinheiro para as despesas. Se interessava por teatro, dança, 
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atividades religiosas, entre outras, mas somente podia realizar aquelas que não tinham ônus 

financeiro e que eram oferecidas no próprio distrito de moradia. Seus pais sempre procuravam 

levar as filhas para todas as atividades possíveis que aconteciam na localidade, como festas 

religiosas, exposições, eventos ou cursos oferecidos por algum órgão público, como a Empresa 

de Assistência Técnica e Extensão Rural (EMATER). 

Relata que não tinha horários estabelecidos para estudar, mas que gostava de fazer 

os deveres no fim da tarde, apesar de “ter a sobrecarga do dia todo”. Havia dias em que 

acumulava as atividades escolares com os trabalhos domésticos, na horta e, em alguns períodos 

do ano, com a colheita do café. Conta também que não havia um local apropriado para estudar, 

porque sua casa não possibilitava isso, e que estudava em uma mesa que ficava na cozinha, no 

centro da movimentação da casa, por isso, segundo a fala da própria estudante, “acabou 

desenvolvendo mecanismos de concentração” para poder estudar. 

Quando estava no Ensino Fundamental II, alguns professores, especialmente uma 

professora de Ciências, começaram a motivá-la a se transferir para a Escola Estadual Doutor 

Raimundo Alves Torres, muito conceituada na sede do município e conhecida por “preparar 

seus alunos para ingressar na universidade”. Outros alunos do distrito também haviam tentado 

essa estratégia para ingressar no Ensino Superior e haviam conseguido. Na época, Mônica, 

mesmo sem o auxílio direto dos pais, começou a buscar uma matrícula nessa escola, que ficava 

distante da sua residência. Com poucos recursos econômicos, permanecer na escola foi difícil 

para a estudante. 

Segundo a entrevistada, essa escola, que era dividida por áreas de Biológicas, 

Humanas e Exatas, possibilitou maior contato com os cursos e com os processos para ingressar 

na universidade. No início de todo ano, havia a divulgação de quantos alunos foram aprovados 

no vestibular: em torno de 90 a 100, mas podia chegar até 200.  

De acordo com a entrevista de Mônica, nesse período, ela procurou emprego em 

uma lan house para poder ter mais contato com a internet e ter dinheiro para se manter. Além 

disso, fazia faxinas, vendia diversas coisas, como latinhas de alumínio e artigos de crochê feitos 

pela mãe, e trabalhava na lavoura de café e em restaurantes, à noite, para poder pagar algumas 

de suas despesas. Havia ainda o trabalho da casa e o auxílio à mãe na plantação de verduras e 

na redução de gastos, como no caso do gás de cozinha, substituído pela queima da lenha. 
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Quando eu não estava fazendo nenhum bico, bico que eu falo é uma faxina, 

ou mesmo algo aqui dentro de casa, porque tem essa sobrecarga do trabalho 

doméstico... Como a gente não tem uma renda muito alta, antes era pior ainda 

do que hoje, a gente tinha que criar outras formas de, pelo menos, economizar 

um pouco de dinheiro. Então, chegava no período da tarde, eu e minha irmã, 

a gente andava longe, longos períodos com minha mãe para gente buscar 

esterco para colocar em verdura. A gente andava muito longe para poder 

buscar lenha para não cozinhar no gás, para poder passar roupa. Eu tenho essa 

lembrança, não é uma coisa de muito tempo atrás, alguns anos atrás, a minha 

mãe passava roupa com aquele ferro mesmo, de brasa e tal. A gente usava 

serpentina para não gastar dinheiro com luz e aí tinha que buscar lenha e era 

nas costas, e era muito longe. Então eu chegava, fazia isso, fazia minhas 

tarefas tudo no final da tarde (Mônica, 8º período, Direito). 

 

No que diz respeito à relação com os professores, a entrevistada nos contou que 

tinha uma professora de Biologia, que era sua professora desde a escola do distrito e a auxiliou 

a buscar resumos e informações sobre cursos de graduação, já que, na época, a internet era bem 

mais limitada do que hoje. De posse dessas informações, ela fez a inscrição para os processos 

seletivos das graduações em Ciências Sociais na UFV e em Serviço Social na UFOP. Foi 

aprovada em Serviço Social, mas não tinha condições de se mudar de Viçosa-MG, e, no 

segundo semestre, foi chamada para se matricular na faculdade de Ciências Sociais na UFV. 

Antes de entrar no curso de Ciências Sociais, a estudante chegou a trabalhar em um 

cursinho pré-vestibular em troca da bolsa de estudos e do material usado pelos professores. 

Segundo Mônica, esse período de sua vida foi difícil, porque tinha de pagar pelo deslocamento 

até o centro de Viçosa-MG ou tentar se deslocar de forma irregular no transporte escolar, uma 

vez que não era mais estudante do Estado. Ela não permaneceu muito tempo no cursinho, pois 

foi chamada, no meio daquele ano, para cursar Ciências Sociais, na UFV, no período diurno. Já 

na universidade, começou a trabalhar em uma imobiliária para se manter no curso. Com a ajuda 

de um professor, participou do processo seletivo para bolsista em um projeto de extensão ligado 

à licenciatura. Teve outras bolsas posteriormente. Nesse período, obteve informações sobre os 

auxílios oferecidos pela UFOP aos estudantes de baixa renda e se interessou pela universidade.  

Ao fim de quatros anos, Mônica se formou em Ciências Sociais, licenciatura, na 

UFV.  Antes de terminar o bacharelado, ingressou no curso de Direito da UFOP, noturno, por 

meio do SISU, com cotas sociais de estudante de escola pública com renda per capta familiar 

de até 1,5 salário.  
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De acordo com o depoimento de Mônica, quando ingressou no curso de Direito na 

UFOP, teve muitos problemas financeiros. Relatou que veio para Ouro Preto-MG apenas com 

uma mala e 30 reais, e que pediu hospedagem a uma conhecida do distrito que também morava 

na cidade. Contou ainda que solicitou a bolsa permanência, alimentação e moradia, e que 

começou a fazer “bicos” para se manter em Ouro Preto até a concessão delas. Chegou a 

trabalhar em um mercado durante todos os dias da semana, por alguns meses. No início do 

curso, “se sentiu, totalmente, deslocada da turma”. Embora já tivesse cursado outro curso 

superior em uma universidade pública e estivesse familiarizada com a rotina de estudante 

universitário, Mônica relatou que “se sentia muito diferente dos outros alunos da sala”.  

 

Eu cheguei na UFOP, eu não tinha nada, eu fiquei dormindo três meses no 

chão de uma república até eu conseguir juntar meu dinheiro para eu comprar 

minha cama. Os meninos da minha sala ficavam falando assim no intervalo 

de aula: “ah, porque eu tenho que terminar de mobiliar meu apartamento, 

porque eu tenho que fazer isso, fazer aquilo, eu tenho que arrumar um 

apartamento que tenha uma garagem, porque eu não posso ficar deixando meu 

carro na rua”. E eu não tinha o básico, que era uma cama para dormir. E aí, 

isso na primeira semana, a aparência mesmo assim, era visível que aquelas 

pessoas eram diferentes de mim e, nesses primeiros meses, que eu fui 

conhecendo eles. Era visível que tinha um abismo ali, eles estavam de um lado 

e eu do outro lado. E aí o início foi muito difícil, o primeiro período, eu ficava 

sem entender, parece que eu estava assistindo, vendo aquelas pessoas falando, 

mas não, elas estavam falando comigo (Mônica, 8º período, Direito). 

 

De acordo com a fala da entrevistada, esse sentimento foi mudando com o decorrer 

do tempo e alguns fatores foram decisivos para isso, como a aproximação de uma professora 

substituta da UFOP que conversava muito com ela, cedia materiais e lhe ajudava em certos 

aspectos acadêmicos, como na participação do processo de seleção do mestrado. Assim, 

conforme mencionado, quando já cursava Direito, fez o mestrado em Educação da UFOP, 

concluído em 2020 e do qual também foi bolsista.  

Atualmente, está cursando o 8º período do curso de Direito, relata que “se sente 

mais parte da turma” e que tem “um certo reconhecimento” por parte dos demais colegas e dos 

professores. Um dos motivos para isso “é ter desenvoltura nos trabalhos orais e já ter terminado 

o mestrado”. As dificuldades financeiras também foram superadas, de certa forma, com a 

concessão das bolsas da PRACE e do Núcleo de Educação Inclusiva (NEI), que lhe 

possibilitaram um maior contato com o campus e com a universidade.  
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Mônica pontuou que nunca sofreu nenhum tipo de preconceito no curso ou na 

universidade e que tinha receio quanto aos colegas, mas não achava que isso era recíproco.  

Durante a entrevista, foi possível observar, segundo suas palavras, “uma verdadeira 

paixão pelos estudos e pelo magistério”. Quanto à projeção para o futuro profissional, seu maior 

sonho é ser professora universitária e percebe, na família, um apoio, com constante participação 

em todo seu percurso escolar, embora a renda familiar não tenha permitido grandes 

investimentos financeiros no processo de escolarização. 

 

 

Sandra, mãe de Mônica 

 

 

Sandra tem 50 anos, nasceu em Viçosa-MG e concluiu o Ensino Fundamental I. Se 

autodeclara parda, tem uma relação estável há mais de 30 anos, se casou apenas no religioso, e 

é mãe de três filhos. Sua filha mais velha é Mônica, uma das participantes da pesquisa. Além 

dela, há Letícia e Vitor. Sandra mora, com o marido e o filho, no distrito de Santo Antônio do 

Triunfo e, desde 2020, Mônica também está morando com eles, uma vez que suas aulas 

presenciais foram interrompidas em função da pandemia provocada pelo novo coronavírus. 

Letícia, que é casada, mora em outra residência no mesmo distrito. 

Residem na mesma casa, que é própria, há mais de 30 anos. A renda mensal familiar 

gira em torno de 2.000 reais e o principal provedor do lar é o marido, que trabalha como 

eletricista. Ela trabalha como verdureira, mas conta que não consegue vender seus produtos 

todos os dias. Nem ela, nem o marido possuem registro em carteira.  

Sandra conta que “participou da criação dos três filhos de forma sistemática”. 

Deixou de trabalhar fora da casa para acompanhá-los na escola, principalmente em relação às 

duas filhas mais velhas, que têm idades aproximadas. Ela se tornou, assim, a principal 

responsável pela educação dos filhos, sempre acompanhada pelo marido, que auxiliava nas 

atividades ligadas à Matemática e na participação em eventos realizados na escola. Informou, 

ainda que, quando não podia ajudar nos conteúdos escolares, à medida que os filhos avançavam 

nos estudos, procurava ajuda de vizinhos.  
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Por ter abdicado de trabalhar fora de casa, Sandra afirma que acompanhava os filhos 

em tudo e que eles tinham hora para brincar, para se alimentar, para dormir, para ir à casa de 

colegas e para estudar. De acordo com seu relato, ela separava um tempo para brincar com os 

filhos e ressalta que todo o seu tempo era dedicado a eles. A entrevistada acredita que, “por ser 

tão organizada, acabou refletindo isso na personalidade da Mônica” e ensinou crochê e bordado 

para as meninas, uma vez que não tinham acesso a outros aprendizados, como aulas de dança e 

informática.  

Em sua entrevista, Sandra revela que a escola tinha muita importância para a 

família: “todas as vezes em que tinha reunião eu ia. Não faltava em uma reunião. Nem quando 

estava apertada eu não faltava”. Diz ainda que se sente “realizada” em ver o desenvolvimento 

e a ascensão social dos filhos por meio da escolarização, e conta sobre os desafios com a 

segurança e as boas perspectivas para o futuro. 

 

 

Letícia 

 

 

Letícia tem 24 anos, é natural de Ouro Preto-MG. É solteira, se autodeclara parda e 

não trabalha. Estuda à noite e está no 8º período do curso de Direito. Provém de um núcleo 

familiar pequeno, constituído pelo pai, o senhor Antônio, pela mãe e pela irmã mais nova. Os 

quatro moram em casa própria em Ouro Preto-MG. Sua mãe estudou até a 4ª série, atualmente 

5º ano do Ensino Fundamental I, e, depois de alguns anos, fez o supletivo para concluir o Ensino 

Fundamental II. O pai cursou o Ensino Médio na Escola Técnica, atual Instituto Federal Minas 

Gerais – Campus Ouro Preto (IFMG), e, em 2012, se graduou em Administração de Empresas 

na Faculdade de Administração de Mariana (FAMA), em Mariana-MG. Letícia não conheceu 

suas avós e não sabe até que grau estudaram; quanto aos seus avôs, acha que não chegaram a 

concluir o Ensino Fundamental e acredita que tenham estudado até a 4ª série.  

O pai e a mãe são os principais provedores da casa, e o trabalho formal foi, em 

grande parte da vida, uma realidade para ambos. O pai trabalhou por 25 anos na companhia 

Vale, com terminais de trem. Ele também é pedreiro, mas, atualmente, está desempregado. A 
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mãe é faxineira e trabalha de forma regulamentada na UNIMED de Ouro Preto. A irmã, Laís, 

com 20 anos, está no 4º período do curso de Administração, também na UFOP, e faz estágio na 

UNIMED de Ouro Preto, onde a mãe trabalha. A renda familiar mensal gira em torno de 2.500 

reais. Letícia relata que seu pai sempre a ajudou com o dinheiro da passagem de ônibus e para 

pagar fotocópias. Há algum tempo, o pai a busca de carro ao término das aulas, pois, nesse 

horário, já não há oferta de linhas de transporte coletivo para seu bairro. Ela também faz estágio 

em um escritório de advocacia em Mariana-MG. 

Quanto à sua trajetória escolar, frequentou uma escola particular somente na 

Educação Infantil. Estudou por dois anos nessa escola, que é próxima à sua residência e, depois, 

foi para uma escola estadual. Relata que sente que esse período fez muita diferença em seu 

processo de escolarização. No Ensino Fundamental e no Ensino Médio, não passou por 

nenhuma reprovação ou recuperação, apesar de ter achado esse último segmento mais difícil, 

já que foi quando começou a estudar em uma escola federal, no IFMG – Campus Ouro Preto.  

Seu pai sempre acompanhou seus estudos de perto. Sua mãe tinha menos tempo e, 

segundo as palavras da entrevistada, “se achava menos capacitada para orientar nos deveres”, 

mas também contribuía na resolução das obrigações escolares. Conta que sempre teve o hábito 

de estudar e que, na maioria das vezes, o fazia sozinha, mas que, quando tinha dúvidas, recorria 

ao pai e que ambos, pai e mãe, iam à escola para se informar sobre o seu desempenho. Não se 

lembra de horários predeterminados para estudar, mas garante que os deveres eram feitos 

“quase que sem cobrança, mas com acompanhamento”. Quanto ao local próprio para os estudos, 

no quarto que ela dividia com a irmã havia uma mesa e um computador que as duas utilizavam 

para realizar as tarefas escolares. 

Letícia relata que não realizava atividades extras, mas que, por questões 

relacionadas à sua saúde, praticou natação durante um tempo, mas que não foi uma atividade 

contínua, e que gostava muito de ler. Nos conta, ainda, que auxiliava nos trabalhos domésticos, 

porque os pais ficavam ausentes o dia todo. Acredita que a natação a ajudou a ter mais 

concentração e a desenvolver a parte motora, e que as tarefas domésticas ajudaram na disciplina 

e na organização. E relata também: “quando criança, vi meus pais fazendo contas, mas não 

lendo”. Letícia também informou que seus pais sempre estimulavam que ela e a irmã lessem. 

Além disso, as pessoas que cuidavam das duas – primeiramente, uma tia, e, em seguida, moças 

da vizinhança que recebiam uma pequena gratificação, além da própria mãe, que era uma leitora 

eventual – sempre liam para elas. 
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Segundo a entrevistada, não há muitas pessoas da família que ingressaram na 

universidade e, de acordo com suas palavras, “achava isso muito estranho”, pois tinha essa 

possibilidade como “algo comum”. Ela relata ainda que: “conforme amadureci, fui 

compreendendo que realmente não era tão simples fazer um curso superior”. Destaca, ainda, 

que, atualmente, mais familiares estão cursando graduações ou já concluíram seus estudos no 

Ensino Superior. 

De acordo com a jovem, suas professoras sempre a incentivavam a estudar e a 

auxiliaram a desenvolver “o gosto” pelos estudos. Ela cita como inspiração uma professora do 

cursinho pré-vestibular, já falecida, além do próprio pai, que fez seu curso superior mais 

recentemente.  

 

E ela chegava [a professora do cursinho], tipo assim, a aula era três e ela 

chegava tipo 3 horas de Belo Horizonte para dar aula para gente. Só ia parar 

lá no cursinho. Ela é sensacional e ela foi uma das pessoas que inspiraram 

muito assim, a seguir, a querer ver o que eu queria mesmo, a identificar, mas 

ela foi... E ela conversava muito com a gente. Então sentia que era uma pessoa 

próxima. Foi uma das pessoas também. Eu acho que o meu pai também, 

porque, assim, ele também, para estudar. Para ele, fazer faculdade também foi 

muito difícil, trabalhando de turno. Não tinha o que fazer. Então me inspirou 

também... E era muito complicado e ele gostava muito. Formou como pessoa 

que os professores mais gostavam e tudo mais (Letícia, 8º período, Direito). 

 

Além dessas pessoas, Letícia contou que uma historiadora, com quem ela se 

encontrou uma vez quando ia realizar um trabalho sobre lendas, também a incentivou a 

continuar estudando. Revela ainda que não sabe como nasceu seu interesse pelo curso de Direito 

e que não tem nenhum conhecido ou parente que é bacharel em Direito ou mesmo advogado.  

Ao fim do Ensino Fundamental, Letícia se inscreveu no curso de Mineração no 

IFMG – Campus Ouro Preto. Conta que, como não tinha como pagar uma escola particular, 

viu, nessa escola federal, uma possibilidade de ter uma boa formação para conseguir ingressar 

na universidade. Ainda no Ensino Fundamental, uma amiga lhe falou a respeito do curso de 

Direito. No IFMG – Campus Ouro Preto, ela percebeu que não queria atuar na área de Exatas 

e um teste vocacional revelou sua propensão para as áreas de Ciências Humanas e Sociais. 

Revela, ainda, que tinha interesse em se mudar de cidade e estudar na UFV, mas desistiu por 

questões econômicas e resolveu fazer o processo seletivo para a UFOP. 
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Conforme mencionado, Letícia fez um cursinho preparatório para o vestibular para 

ingressar na faculdade de Direito. Ela nos conta que conseguiu um desconto de 50% no valor 

das mensalidades. Sua nota, no entanto, não foi suficiente para o ingresso no curso de Direito e 

ela optou por se matricular em Pedagogia. Segundo ela, “gostou muito do primeiro período, 

mas, no segundo semestre, percebeu que ela não iria gostar do curso”. Assim, a aluna chegou a 

fazer três períodos de Pedagogia por ter uma ligação muito grande com os professores e admirar 

a profissão, mas acabou desistindo assim que foi aprovada no curso de Direito. 

Letícia ingressou nesse novo curso por cotas de escola pública, com renda per capta 

familiar de até 1,5 salário mínimo e por cotas raciais. Perguntada se não pensou em realizar a 

reopção de curso dentro da universidade, relatou que não tinha nota suficiente para ser 

selecionada e nem o período de tempo necessário para solicitar a mudança. Além disso, 

destacou que não gostaria de continuar no curso para atingir o tempo ou a nota e que preferiu 

tentar outro vestibular. 

Quanto à adaptação à vida universitária, Letícia nos conta que se sentiu acolhida, 

tanto no curso de Pedagogia, quanto no de Direito. Quando começou a estudar Direito, já 

“estava adaptada” à rotina universitária, mas “sentiu que o curso era muito elitizado, que as 

pessoas tinham menos liberdade para se manifestar, sentia uma grande diferença entre os cursos 

nesse sentido”. Assim como as outras alunas entrevistadas, Letícia tinha um sentimento de não 

pertencimento ao grupo composto pelos demais colegas matriculados. 

 

Foi, eu acho, que assim, no meu primeiro período, foi o momento mais difícil, 

porque eu sentia que realmente eu não fazia parte. Assim, achava muito 

estranho. Comecei a olhar assim: “nossa! Não estou bem vestida para vir”. 

Que, às vezes, a gente... Eu estava tão acostumada a usar minhas coisas para 

ir normalmente e, quando chegou no Direito, eu percebi, eu fiquei meio sem 

graça, que olhava para todo mundo muito bem arrumado. E olha que, na 

UFOP, não tem tanto disso. Agora, eu acho que primeiro período é que o 

pessoal vai assim, depois o pessoal acostuma e para de ir assim (Letícia, 8º 

período, Direito). 

 

Conta, ainda, que sentia muita dificuldade com as disciplinas no 1º período e que 

não tinha a mesma liberdade que no curso de Pedagogia para conversar com os professores, 

pois “parecia ser tudo muito burocratizado”. Entrar em um projeto de extensão e a criação de 

laços de amizade ajudaram muito no seu processo de adaptação ao novo curso. Letícia não gosta 

de pesquisa, mas se interessa muito pela extensão. Além disso, participa da Atlética da UFOP, 
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um projeto esportivo que busca integrar os estudantes, e é representante de turma desde o 1º 

período. No entanto, ainda hoje, sente dificuldade com as disciplinas e acha que pessoas que 

estudaram em escolas particulares têm mais facilidade para aprender os conteúdos curriculares. 

Acredita que não se aprende a argumentar, mas que tem como “entender como funciona o 

processo”. Relata também que teve muita dificuldade em conseguir estágio e que já sofreu 

preconceito por ser de Ouro Preto-MG e por ter estudado em escola pública. Nos contou que 

“percebia um distanciamento” por ser de camadas populares. 

 

Mas eu sei que as pessoas, às vezes, elas não me chamavam para fazer alguma 

coisa por achar que eu não teria dinheiro. Mas assim nunca... Não costuma ser 

muito explícito isso, né? Assim, às vezes, você percebe pelo olhar, pelo jeito, 

como a pessoa age com você e com outra pessoa assim. Você percebia mais 

nisso, mas eu nunca liguei para isso não. Assim, já foi bem mais tranquilo 

(Letícia, 8º período, Direito). 

 

Segundo seu relato, as bolsas de permanência, de alimentação, de monitoria e uma 

ligada à secretaria da UFOP, que ela não soube identificar, foram essenciais para sua inserção, 

adaptação e permanência no curso e na universidade, assim como nos casos das demais 

entrevistadas.  

Em sua entrevista, Letícia demonstra, segundo suas palavras, “uma verdadeira 

paixão” pelo curso. Conta que pretende atuar na área de Direito esportivo ou tentar carreira na 

magistratura. Durante sua fala, foi possível observar que a família apoia suas escolhas e lhe 

incentiva a fazer algo que ela goste. A figura do seu pai ganha destaque como exemplo e por 

insistir que as filhas sempre persigam os seus sonhos. 

 

 

Antônio, pai de Letícia 

 

 

Antônio tem 51 anos, é natural de Ouro Preto-MG, se autodeclara branco e é o filho 

mais novo de uma família extensa. Na adolescência, estudou na antiga Escola Técnica Federal 

de Ouro Preto (hoje IFMG – Campus Ouro Preto), no curso de mineração, e, em 2012, concluiu 
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o curso de Administração de Empresas na FAMA, em Mariana-MG. Ele foi considerado aluno 

de destaque, o que foi motivo de orgulho para os familiares. É casado e tem duas filhas, Letícia, 

a mais velha, e Laís. Toda a família mora em uma casa própria em Ouro Preto-MG. Por muito 

tempo, Antônio foi o principal provedor do lar, pois trabalhou como ferroviário por 25 anos na 

mineradora Vale. Atualmente, como ele está desempregado, o trabalho de sua esposa se tornou 

a principal fonte de renda da família. Ela trabalha com serviços gerais na UNIMED de Ouro 

Preto. Os dois estão casados há 26 anos. As filhas são estagiárias e possuem um rendimento 

que as ajuda em alguns gastos. A renda familiar gira em torno de 2,5 salários.  

Antônio se diz responsável pela criação das duas filhas de forma conjunta com sua 

esposa. Relata que as ajuda financeiramente, na compra de livros, no pagamento do plano de 

saúde e no gasto com as passagens de ônibus. Nos conta ainda que chegou a pagar escola 

particular para que Letícia e Laís cursassem a Educação Infantil e que, quando terminaram esse 

período, percebeu que iria ficar “mais difícil para fechar as contas” e, então, procurou uma 

escola pública de qualidade para que as filhas estudassem.  

Segundo o pai entrevistado, sempre houve um acompanhamento escolar das filhas, 

inclusive com o pagamento das mensalidades de uma escola particular quando não havia 

escolas disponíveis de Educação Infantil próximas à sua residência e, mais tarde, na busca de 

uma escola pública de qualidade para o ingresso no Ensino Fundamental I. Também se orgulha 

por ter conseguido pagar o cursinho preparatório para o IFMG – Campus Ouro Preto, no caso 

da Laís, e o cursinho preparatório para o vestibular, no caso da Letícia.  Além do envolvimento 

com a escolarização, percebemos o esforço familiar para matricular as filhas em atividades 

extraescolares, como a natação. Segundo o relato de Antônio, por trabalhar em regime de turno, 

sempre teve mais possibilidades que a esposa para acompanhar os estudos das filhas, inclusive, 

de levá-las até a escola e de participar de reuniões escolares. 

Ao contrário dos outros familiares participantes da pesquisa que não planejaram o 

ensino superior para os filhos, Antônio relata que sempre “pensou no estudo das filhas, que 

imaginava a universidade e que criava caminhos” para que elas atingissem o objetivo, mas que 

“tudo ocorreu de forma bem natural”, segundo suas palavras.  
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Dandara  

 

 

Dandara tem 23 anos, é solteira e se autodeclara preta. A estudante é natural de 

Ouro Preto-MG e está no 6º período de Direito, no noturno. Provém de um núcleo familiar 

extenso, em que oito pessoas moram na mesma casa, os pais e mais cinco irmãos, ela é a mais 

velha. O pai estudou até a 3ª série, o que corresponde hoje ao 4º ano do Ensino Fundamental. 

A mãe fez o Magistério e, depois de casada, curso Normal Superior. Seus avós maternos 

estudaram pouco, e ela não sabe informar a escolaridade da avó materna, mas conta que o avô 

estou até a 4ª série (atual 5º ano). Ignora a formação escolar dos avós paternos, que faleceram 

quando o pai ainda era criança. Todos os seus irmãos estudam. A segunda irmã, com 21 anos, 

está no 5º período de Educação Física na UFOP. A terceira, de 20 anos, ingressou no curso de 

Museologia da UFOP, em 2020. Os três irmãos mais novos, de 14, 12 e 10 anos, estão no Ensino 

Fundamental, não tiveram reprovações e estudam em escola pública. 

A família mora em casa própria e o pai e a mãe dividem as despesas do lar. O pai é 

carpinteiro autônomo e, com a pandemia provocada pelo novo coronavírus, tem reduzido o 

número de atividades. A mãe é professora aposentada do município. Dandara e a segunda irmã 

são estagiárias. A terceira irmã trabalha em um supermercado onde fixa preços na mercadoria. 

Os irmãos não trabalham e a renda familiar mensal gira em torno de 2.700 reais. Assim, a aluna 

afirma que não recebe ajuda financeira do seu núcleo familiar próximo, mas que recorre, às 

vezes, a algum outro familiar, como os tios. Relata, ainda, que essa ajuda já foi mais constante, 

quando não recebia bolsas e não fazia estágio. 

Dandara sempre estudou em escola pública. Não frequentou a Educação Infantil e 

já ingressou no 1º ano do Ensino Fundamental alfabetizada, porque sua mãe a alfabetizou em 

casa. Relembra que seus pais, principalmente a mãe, acompanharam seus estudos até a 4ª série, 

atualmente o 5º ano, mas que, depois disso, não puderam mais realizar essa assistência, segundo 

suas palavras, “pelo aumento do número de filhos”. Esse acompanhamento inicial era feito mais 

pela mãe, mas a avó materna, Joselina, também era muito presente e se responsabilizava por ir 

às reuniões escolares e buscar os boletins. Com o aumento do número de filhos, Dona Joselina 

se tornou a principal responsável pela escolarização da neta.   
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Relata que não tinha horário ou local preestabelecido para estudar e que sua casa, 

antigamente, não possibilitava privacidade, já que era pequena e que ela dividia o quarto com 

os outros cinco irmãos. Segundo sua entrevista, “a melhor forma que encontrava de estudar era 

pegando um banco e estudando do lado de fora”. Comenta que via os pais usando calendários 

para “decidir coisas do dia a dia”, que se lembra de sua mãe preenchendo diários de classe das 

turmas para as quais lecionava e fazendo contas do orçamento doméstico. 

Durante o Ensino Fundamental II, uma professora lhe incentivou a prosseguir nos 

estudos, bem como os familiares, a tia e a avó: 

 

então, lá no Ensino Fundamental é... A minha família, algumas pessoas da 

minha família falavam que a questão do estudo era importante e tal.  [...] Aí, 

no Ensino Fundamental, a professora falou assim: “nossa... eu não quero te 

ver aqui ano que vem. Você tem chance de ir para faculdade, para 

universidade, fazer UFOP. Então você estuda, faça o IF [IFMG – Campus 

Ouro Preto] que você vai conseguir chegar lá na universidade. Então eu queria 

fazer faculdade. Queria fazer o Ensino Superior (Dandara, 6º período, 

Direito). 

 

Sempre considerada uma “boa aluna”, Dandara não passou por nenhuma 

recuperação nesse primeiro segmento de ensino. Cursou o Ensino Médio no IFMG – Campus 

Ouro Preto e, nesse período, sentiu a necessidade de complementar os estudos, pois, segundo 

ela, “não conseguia ter um bom desempenho em algumas disciplinas”. Além disso, passou por 

recuperações em Química e em Matemática. Durante sua fala, se mostra uma aluna dedicada e 

esforçada, mas que via o ingresso na UFOP como um sonho difícil de ser concretizado.   

Durante o curso técnico, percebeu que não teria interesse em ingressar em cursos 

das áreas de Ciências Exatas. Pensou em fazer Direito, mas, quando saiu a nota do Enem, não 

daria para ingressar no curso e, então, optou por ingressar no curso de História. Assim como 

Mônica e Letícia, Direito não foi sua graduação inicial. Ela cursou, então, dois períodos de 

História enquanto tentava ingressar no curso de Direito. Não pensou em fazer reopção de curso, 

porque, segundo ela, suas notas eram altas, mas não o suficiente para solicitar essa mudança. 

Ela relata que já “havia decidido pelo curso anteriormente e que, além disso, tem um tio com 

graduação nessa área, que fez pelo PROUNI por meio de uma bolsa de estudos”. Esse tio tem 

uma história de superação que influenciou a continuidade dos estudos de Dandara. Ela 
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ingressou no curso por meio de cotas de estudante de escola pública, com renda per capta de 

até 1,5 salário e por cotas raciais.  

Quanto à vivência universitária, Dandara comenta que, no início do curso de 

História, ela “se sentiu acolhida” e que foi muito diferente no de Direito. “Sentia uma 

competição entre os alunos” e dificuldades associadas às questões financeiras, como o fato de 

não ter tido a oportunidade de realizar um curso de língua estrangeira. Ela também relata que 

tinha dificuldades associadas às disciplinas, não por ausência de conhecimentos anteriores, mas 

ligadas às faltas constantes às aulas. Essas faltas decorriam da necessidade de fazer trabalhos 

informais, como serviços em restaurantes, no horário do curso ou “mesmo por preferir ir para 

casa ao invés de ir para a universidade, por estar muito cansada. Além disso, nos primeiros 

períodos, a sala de aula não era um ambiente que me agradava”. Esse trabalho, com “bicos”, 

era essencial para ela se manter na universidade e não ficar, a todo momento, solicitando 

dinheiro de algum parente, pois ainda não recebia bolsa da PRACE. 

Para Dandara, outras dificuldades estavam associadas à sua cidade de moradia.  

 

E, nos rocks [festas em repúblicas], eu sentia que as pessoas não tinham muita 

vontade de conversar comigo. A partir do momento que eu falava que era de 

Ouro Preto, as pessoas sumiam, né? Tanto que chegou um momento que eu 

falei: “eu tô meio cansada disso, eu vim...”. Aí teve um momento que eu tentei 

mudar minha mentalidade: “eu vou só por causa da cerveja”. Então, assim, 

para mim, não foi uma coisa sabe, boa? Eu realmente me sentia excluída. As 

pessoas não se interessavam em querer conversar comigo. Isso foi muito no 

início do curso, assim. Aí acabou que eu não ia tanto mais, ou eu ia quando 

tinha só uma pessoa que realmente tinha muita afinidade (Dandara, 6º período, 

Direito). 

 

A questão de não se reconhecer no ambiente universitário também foi uma 

dificuldade enfrentada pela aluna. Ela enfatizou o fato de ser uma aluna negra e de só ter mais 

quatro colegas negros em uma sala de quase 50 estudantes. Também ressaltou que só tem um 

professor negro e que não existem textos de autoria de intelectuais negros na bibliografia do 

curso.  

Por outro lado, assinala que o apoio familiar foi indispensável para ingressar e 

permanecer no curso. Além disso, relata que encontrou pessoas na universidade que a ajudaram 

tanto no sentido de apoiar e conversar, quanto financeiramente. Os colegas com histórias de 

vida parecidas lhe motivaram a não desistir. No entanto, expõe ter sofrido preconceito no espaço 
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universitário. Em uma entrevista de processo seletivo para participar de um projeto, o professor 

responsável disse à Dandara que, segundo suas palavras, “ela não teria o perfil para o projeto”. 

Ela ficou sem entender e preferiu não saber se o “perfil” ao qual o professor se referia estava 

relacionado à cor de sua pele, uma vez que ela preenchia todos os requisitos para a vaga. Em 

uma outra ocasião, foi barrada na entrada do Restaurante Universitário por problemas na 

catraca. Todos os estudantes que estavam na fila próximos a ela passaram, mas só ela foi 

barrada. Essas questões a fizeram quase desistir da universidade. Conta que chorou muito e que 

buscou uma reparação, que não veio. Relata ainda que, vez ou outra, alguém duvida quando ela 

conta ou responde que cursa Direito, como se ela não pudesse fazer tal curso. 

No decorrer do 1º período, Dandara conseguiu as bolsas permanência, alimentação 

e monitoria. Elas foram essenciais para sua inserção e continuidade na universidade, na medida 

que possibilitaram assistir às aulas sem muitas preocupações com suas condições financeiras. 

No entanto, ainda assinala questões profundas a serem resolvidas cultural e institucionalmente. 

 

Mas eu acho que a questão já não é mais questão econômica, sabe? É a questão 

de me entender enquanto uma mulher preta na universidade. Tem 

determinadas coisas que não vai adiantar eu falar, as pessoas não vão entender 

o que eu estou dizendo. Então mesmo eu tendo suprida a questão econômica, 

tem outras questões que não conseguem ser supridas, porque tem uma 

distância cultural. Então essa questão cultural não conseguiu ser suprida 

durante o meu percurso. Igual eu falei, tinha aquelas pessoas, aquelas pessoas 

que a gente tem mais afinidade, tem o nosso grupinho ali, agora o resto você 

não quer muito contato mais (Dandara, 6º período, Direito). 

  

Em relação aos planos para o futuro, Dandara quer ser professora da universidade 

e, assim como Mônica, relata que está investindo em pesquisa, mas não descarta ter de advogar 

em algum momento, apesar de não ser sua preferência. Sua família acha que a aprovação em 

algum concurso público seria uma opção rentável para seu futuro profissional.  

Sua avó é uma figura muito importante em sua vida. Dandara conta que, mesmo 

sem estudo, a avó sempre tentou ajudar os netos. Sua mãe esteve, segundo a estudante, “um 

pouco ausente de alguns processos da vida” da filha por estar com problemas de saúde e, 

também por isso, a avó sempre procurou suprir essa ausência.  

 

A minha avó sempre fazia de tudo para auxiliar a gente. Quando minha mãe 

não conseguia, a minha avó supria tudo isso. E ela sempre falava pra gente 
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que a gente tinha que estudar, que a gente tem que buscar ser independente. 

Minha avô sempre... mesmo com toda... a questão do baixo capital cultural, 

de estudo formal digamos assim (Dandara, 6º período, Direito). 

 

Em seu depoimento, fica clara a importância da avó na sua formação. A avó instruía 

a neta para a vida e a motivava sempre, quando insistia para que não desistisse diante das 

adversidades. Ela conta que a avó lhe dizia: “tem que terminar! Tem que fazer! Não! Vai, que 

vai dar certo!” (Dandara, 6º período de Direito). 

 

 

Joselina, avó de Dandara 

 

 

Joselina tem 70 anos, se autodeclara parda, ficou viúva há cerca de 15 anos. Estudou 

até a 3ª série, o que corresponde ao 4º ano do Ensino Fundamental I. Filha de agricultores, ela 

deixou a casa dos pais na zona rural aos oito anos de idade para trabalhar como empregada 

doméstica e morar na casa dos patrões. Teve oito filhos. Durante toda a entrevista, conforme 

mencionado anteriormente, Dandara a acompanhou, porque Joselina não tem muito 

conhecimento sobre tecnologias e sobre o uso do Google Meet. Por isso, a neta intervinha em 

alguns momentos para ajudar Dona Joselina a se lembrar da formação dos filhos ou de algum 

fato do passado.  

Atualmente, Dona Joselina mora em uma casa que é própria, com três filhos e duas 

netas. Os principais provedores da casa são ela, com a aposentadoria; um dos filhos, que 

também é aposentado; e a filha, que é professora de Educação Física e personal trainer, mas 

está desempregada em decorrência da pandemia provocada pelo novo coronavírus. A renda 

média da família gira em torno de dois salários mínimos.  

Joselina conta que criou os oito filhos com muita dificuldade e que ainda ajuda a 

criar alguns dos muitos netos. Todos os seus filhos estudaram, quatro completaram o Ensino 

Médio e quatro concluíram o Ensino Superior. Além disso, todos os netos estão estudando e as 

duas netas que moram com Dona Joselina cursam o 1º e a 4º ano do Ensino Fundamental. 

Dandara nunca morou com Dona Joselina, mas ficava na casa da avó durante o dia, enquanto a 

mãe trabalhava, e também aos finais de semana.  
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Como, durante a infância, Dandara passava o dia na casa de Dona Joselina, era ela 

quem acompanhava a neta nos deveres de casa, mas, do 5º ano em diante, pedia ajuda às tias 

da estudante. Conforme mencionado anteriormente, a avó sempre ia à escola em eventos e, 

principalmente, no dia de entrega das notas. Quando perguntada sobre a frequência desse 

acompanhamento escolar, ela respondeu que teve alguns problemas: “algumas vezes! Algumas 

vezes. Porque, às vezes, a gente não podia acompanhar tudo, porque com mais problema, né? 

Mas como que dava, algumas vezes a gente acompanhava”. Antes de se aposentar, Dona 

Joselina era lavadeira. 

Durante toda a entrevista, Dona Joselina demonstra dar muito valor à escola e à 

educação: 

 

sem dúvida, e eu não estudei mais, porque as condições minha, na época, 

estava, não deu, mas que a gente sempre quer que eles procuram melhores de 

sabedoria. A gente tá sempre aí, porque a gente sabe a necessidade que é a boa 

orientação, um bom estudo, né? Que, com pouco estudo, a pessoa vence, mas 

é meio complicado, né? (Joselina, avó de Dandara, 6º período, Direito). 

 

Essa importância da escola e do estudo se apresenta em diferentes momentos da 

entrevista com Dona Joselina, que fala que tinha o sonho de que os filhos, assim como os netos, 

ingressassem na universidade. Ao que parece, os tios de Dandara também desenvolveram esse 

apreço pelos estudos e pela educação, pois sempre a motivam e orientam quanto aos deveres, 

ou mesmo no ingresso em um curso superior. 

Na fala de Dona Joselina, percebe-se um forte apoio às iniciativas da neta. Conta 

ainda que Dandara nunca teve problemas na escola e que ajudava os irmãos nas horas em que 

não estava estudando. Também relata que a neta enfrenta problemas na universidade 

relacionados à questão financeira e à cor da pele, mas que, “com o apoio da família, irá superar 

essas dificuldades”. 

A seguir, traremos as análises das entrevistas a partir das categorias de análise – 

práticas educativas familiares; percurso escolar; estratégias de ingresso e afiliação universitária; 

expectativas para o futuro – e à luz do arcabouço teórico da dissertação. Conforme já 

mencionado no capítulo sobre a metodologia, essas categorias emergiram da leitura analítica 

das entrevistas, mas todas estão relacionadas aos eixos centrais e aos objetivos da pesquisa.  
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4.2 Práticas educativas familiares 

 

 

Apesar de todas as estudantes entrevistadas atenderem aos critérios da pesquisa e 

serem de camadas populares, a análise de suas falas nos revelou que as famílias investigadas 

trazem características diferentes. Elas também se diferem em certos aspectos das famílias de 

camadas populares investigadas por Portes (2001), Viana (1998) e Souza (2013), por exemplo. 

As famílias de Letícia e de Mônica são menos extensas e, em suas configurações, são mais 

próximas das famílias estudadas por esses autores. Por sua vez, a família de Dandara foge à 

essa característica, por ser bem mais extensa. Quanto ao capital escolar familiar, observamos 

que, na família de Mônica, tanto o pai quanto a mãe fizeram apenas o Ensino Fundamental, 

enquanto isso, nas famílias de Letícia e Dandara, pelo menos um dos pais tem diploma do 

Ensino Superior, embora nesses dois casos, os pais tenham concluído a graduação depois de 

casados e com filhos. Ou seja, durante a infância das entrevistadas, seus pais tinham menor 

capital escolar.     

 Para Portes (2000), as famílias de camadas populares têm, geralmente, um baixo 

conhecimento do sistema educacional, e isso também foi observado na fala de duas das 

entrevistadas: 

 

e aí, às vezes, eu via as realidades que eu passava, tinha algumas dificuldades 

de assimilar, porque, por exemplo, meus pais não estudaram, meus pais não 

tinham curso superior. Essas informações não são informações que a gente 

conversa durante uma refeição, por exemplo (Mônica, 8º período, Direito). 

  

Então, lá no Ensino Fundamental, é... a minha família, algumas pessoas da 

minha família falavam que a questão do estudo era importante e tal. Só que, 

em casa, meus pais, a gente não conversava muito, apesar de mãe ser 

professora, acabava que a gente não conversava muito sobre essas questões, 

né? (Dandara, 6º período, Direito). 
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Apesar dos parcos conhecimentos sobre o ensino e o sistema escolar são comuns, 

em famílias de camadas populares com filhos universitários, o acompanhamento nas tarefas 

escolares, como as estudadas por Portes (2000, p. 68): 

  

[...] identifica-se uma atenção com o trabalho escolar do filho, seguida de 

acompanhamento e vigilância, mesmo quando a mãe está impossibilitada de 

interferir no processo pedagógico propriamente dito, depois do ensino 

primário, em função dos poucos conhecimentos escolares acumulados. 

 

Tanto a mãe de Mônica, quanto a avô de Dandara demonstram essa preocupação 

em acompanhar o trabalho escolar da filha e da neta, mesmo sem poder interferir no processo 

de apropriação do conhecimento diretamente. A primeira ia até alguns vizinhos que já haviam 

avançado no grau de escolaridade e acompanhava cuidadosamente o que ensinavam. A segunda 

recorria aos tios de Dandara para que lhe prestassem assistência. Essa identificação com o 

trabalho escolar corporificada na disponibilidade em escutar e em dar atenção aos filhos e às 

suas necessidades, com acompanhamento e vigilância e na busca e aceitação da ajuda oferecida 

por pessoas que detêm maior conhecimento do sistema escolar também é característica das 

famílias estudadas por Portes (2001). 

Como mencionado, a avó de Dandara relata que não sabia muito como ajudar a neta 

e, por isso, procurava a ajuda, depois de certa série. A mãe de Mônica traz um relato semelhante. 

Assim, embora a mãe e a avó entrevistadas sejam detentoras de fraco capital cultural e 

mantenham uma relação de pouca familiaridade com o sistema de ensino, se interessavam muito 

pela escolarização das estudantes, e demonstram preocupação com a escola e com o futuro das 

duas.   

 

Eu não aprendi, mas porque eu não tive condições. Mas eu não quero essa vida 

para vocês. Aí, o que eu não sabia orientar muito, eu buscava ajuda de alguns 

vizinhos, alguma pessoa que entendia, né? Eu falava assim: “ô, meu filho, eu 

até pago você! Dá uma força para os meus filhos, que eu não estou 

entendendo”. Mas tenho fé em Deus que eles não vão ficar igual eu fiquei não. 

É horrível, menina (Joselina, avó de Dandara, 6º período, Direito). 

 

Também é importante ressaltar que a mãe de Dandara, hoje aposentada, foi 

professora da rede municipal e que alfabetizou a filha em casa. Mesmo assim, de acordo com o 

depoimento da entrevistada não haviam discussões em casa sobre questões que envolvessem a 
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escolaridade dos filhos. Por questões relacionadas a saúde da mãe, a avô de Dandara passou a 

cuidar da neta.  

Todos os relatos das jovens entrevistadas mostram um acompanhamento cuidadoso, 

que se dava independentemente da organização da rotina das estudantes. Em nenhum caso havia 

horários estabelecidos para a realização das atividades e nem local reservado para os estudos. 

No caso de Mônica, ficou claro que ela e a irmã tinham de ajudar com trabalhos domésticos, na 

busca de lenha e de esterco, entre outros, e, assim, o tempo para o estudo ficava mais escasso. 

A casa também não possibilitava que ela tivesse um lugar tranquilo para a realização das 

atividades. Dandara também não tinha um local específico para estudar e, por vezes, pegava 

um banco e lia e fazia as atividades escolares no quintal de casa. Ela relata, ainda, que ajudava 

a cuidar dos irmãos mais novos e em algumas atividades da casa. Letícia apresentava uma 

condição melhor para a realização dos estudos, pois tinha um quarto que era dividido apenas 

com a irmã caçula, e possuía um computador, onde as duas estudavam. A jovem não realizava 

tarefas domésticas, e os pais deixavam uma pessoa para cuidar das filhas. Essas pessoas, que 

foram se alternando de acordo com o tempo, durante a infância de Letícia, eram escolhidas 

entre parentes ou conhecidos e recebiam um pequeno valor pela ajuda com as crianças. A mãe 

de Letícia deixava a casa limpa e as refeições preparadas.  

As entrevistadas, com exceção da Letícia, relatam que tinham de criar estratégias 

para se concentrar nos estudos, como no caso de Mônica, que, segundo seu relato, desenvolveu 

formas específicas de se manter concentrada em meio ao barulho no cotidiano da casa.  

Todas as entrevistadas relataram que, durante a infância, viam os pais fazendo 

contas, usando agendas ou lendo. Mas que isso acontecia somente em momentos esporádicos, 

como nos finais de ano, quando a família se reunia para a novena de Natal, no caso da Mônica. 

Dandara nos revelou que via a mãe escrever em diários escolares e fazer contas, atividades 

relacionadas à profissão de professora. Mônica contou que, quando começou a comprar livros, 

já na universidade, os pais passaram a ler mais, liam a introdução ou apenas folheavam esses 

livros. Letícia nos relatou que os pais solicitavam que elas lessem, mas que não liam com 

frequência. A ausência dessas práticas é destacada, por Thin (2006), como uma lógica 

diferenciadora entre as camadas populares e as camadas médias e as elites. Lahire (2004) 

também trata de como a leitura aproxima o estudante da cultura escolar. As práticas de leitura 

envolvem formas importantes da apreensão de códigos essenciais para a escolarização, pois, é 

a partir da escrita, que se desenvolve a racionalidade da organização do pensamento.  
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As ocupações dos pais não possibilitaram a eles altas remunerações: eletricista, 

verdureira, ferroviário, faxineira, professora da rede municipal e pedreiro. As rendas das 

famílias analisadas são baixas e giram em torno de 2.000 reais, o que impossibilitava maiores 

investimentos econômicos nos estudos. Para Thin (2006), na ausência de empregos fixos, não 

existe grande possibilidade da criação de projetos escolares. No caso de Letícia, enquanto o pai 

trabalhava, ele chegou a pagar, para as duas filhas, a escola onde cursaram a Educação Infantil. 

Para a filha caçula, custeou as mensalidades de um cursinho preparatório para ingressar no 

IFMG – Campus Ouro Preto e, para Letícia, o cursinho preparatório para ingressar na UFOP. 

A respeito das condições e disposições econômicas, Lahire (2004) assinala que o emprego fixo 

e a estabilidade proporcionada por ele possibilitam uma gestão mais racional do dia a dia, o que 

permite definir objetivos e planejamentos, mesmo que mais curtos. Em alguns casos, como 

citado por Zago (2006), Batista (2016) e Miceli (2016), possibilitam até a contratação de cursos 

de reforço, como na situação de Letícia. A família dessa estudante foi a única investigada que 

fez projetos de escolaridade para as filhas, com o intento claro de que elas ingressassem no 

curso superior.  

Todas as alunas entrevistadas são as filhas mais velhas. Mônica tem dois irmãos, 

sua irmã do meio (28 anos) cursou Pedagogia, também na UFV, possui uma especialização em 

Educação, trabalha como professora na rede particular e, no contraturno, em uma ONG do 

distrito onde cresceram. Seu irmão caçula (19 anos) está cursando o Ensino Médio e sofreu uma 

reprovação, mas pretende ingressar na universidade. Letícia tem apenas uma irmã caçula (21 

anos) que também estuda UFOP, no curso de Administração (7º período). Dandara possui mais 

cinco irmãos: suas irmãs já estão em um curso superior, também na UFOP, em Educação Física 

(21 anos, 5º período) e em Museologia (20 anos, 1º período) e seus irmãos, que têm menos de 

14 anos, estão cursando o Ensino Fundamental, sem nenhuma reprovação. Percebe-se uma 

ascensão de escolaridade em relação a, pelos menos, um de seus progenitores, nos casos de 

Dandara e Letícia, e, no caso da Mônica, de ambos. Souza (2013) revela, em seu trabalho, essa 

elevação do grau de escolaridade pelas gerações mais novas. Além disso, como todas são as 

primogênitas, podem influenciar a longevidade dos estudos dos irmãos, o que corrobora os 

estudos de Portes (2001), Falcão (2012), Piotto (2016) e de Viana, (2000), de que influências 

familiares e de vizinhos interferem positivamente na longevidade escolar. As entrevistas ainda 

confirmam os resultados de Lacerda (2006) e de Souza e Portes (2011) de que o certificado 

angariado e o sucesso improvável de um dos membros da família pode transformar e irradiar 
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benefícios à realidade de todos, inclusive com predisposições para ingressar na universidade. 

Interessante ressaltar que, embora alguns pais e irmãos tenham cursado ou estejam cursando o 

Ensino Superior, as três entrevistadas são as que ingressaram em cursos de maior prestígio 

social em suas famílias.  

Quanto às profissões, no caso da irmã da Mônica, verifica-se uma ascensão em 

relação aos pais, pois sua atual profissão exige Ensino Superior. Além disso, ela tem uma 

remuneração maior que a de seus pais. Em todos os casos, acontece uma ascensão 

socioeconômica tanto em relação aos percursos escolares, quanto em relação aos empregos que 

pretendem ocupar. Conforme discutido no capítulo 2, essas estudantes se autorizaram a deixar 

as famílias e ultrapassar a escolaridade dos pais. Segundo Viana (1998), a tríplice autorização 

se constitui em continuidade dos estudos, na medida que os pais e os filhos reconhecem que 

cada um tem direito a uma história própria.  

A partir da fala de todos os entrevistados, se infere que, para as famílias, o estudo 

era essencial, com um horizonte, talvez mais curto por condicionantes matérias e simbólicos, o 

que fica claro no relato de Mônica (8º período, Direito): “se eu parasse no 3º ano estava ótimo!”. 

O curso universitário não fazia parte dos projetos de sua família e, de fato, o 3º ano do Ensino 

Médio já era mais do que os pais haviam estudado. Apesar de sempre haver a necessidade de 

trabalhar por questões relacionadas à própria sobrevivência e desses trabalhos serem 

exaustivos, Mônica recebia apoio para a continuidade dos estudos, embora, como mencionado 

anteriormente, não houvesse projetos claros de escolaridade. Viana (2000), ao pesquisar 

estudantes de camadas populares, destaca que não havia, entre eles, um planejamento inicial de 

longevidade escolar. Esse projeto foi sendo construído à medida em que o processo de 

escolaridade foi avançando.  

Cabe ressaltar que, para Mônica e Dandara, parece não ter havido mobilizações 

claras em prol da escolaridade devido a certo distanciamento da realidade escolar. No entanto, 

nas entrevistas com as três jovens, com a mãe de Mônica e a avó de Dandara, percebe-se 

incentivos para que as estudantes buscassem novos horizontes. Também se verificou que a 

escolarização sempre foi tratada como sinônimo de ascensão social. As expectativas dessas 

famílias eram mais curtas em relação ao avanço da escolaridade, mas se constituíam em uma 

referência de vida.  
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Aí eu achava importante que, você sabe, né? É Deus e a sabedoria e o estudo, 

né? Eu sempre dizia para ela: “é fé em Deus”. E, com toda dificuldade, mas a 

gente tem que pedir a Deus a força, buscar o melhor, né? Porque, sem a 

leitura..., que eu estudei pouco, mas a gente sabe... é porque não teve as 

condições, né? Mas a gente sabe a grande falta que faz (Joselina, avó de 

Dandara, 6º período, Direito). 

 
Eu nunca planejei nada para elas, assim, em relação aos meus filhos, eu tinha 

o sonho de ser mãe, mas, depois que eu tive elas e até hoje eu não tive... eu 

sempre falei e falo da importância do estudo. E a gente vê o que a gente tem 

que fazer. Agora falar assim: “Mônica, eu quero que estuda pra advogada!”, 

nunca falei. Eu não sonhava (Sandra, mãe de Mônica, 8º período, Direito)! 

 

Meu pai conta para todo mundo que eu estou na minha segunda graduação. 

Que eu acabei o meu mestrado. Eu me lembro que teve uma experiência com 

a gente que foi muito marcante e emocionante também, do meu pai ter que 

andar com nosso convite de formatura na bolsa, meio que para provar que a 

gente estava estudando na universidade, porque as pessoas vinham atrás dele 

para fazer um contrato para trabalhar e viam a nossa casa, a nossa casa é a pior 

casa da rua, não nos via (Mônica, 8º período, Direito). 

 

Essa fala é complementada pela da mãe Sandra: “por ela ser pobre, e aí ela não 

podia entrar na universidade. Aí uns não gostavam. Tinha pessoa que chegava perto de mim e 

me perguntava se é verdade e como que estava fazendo para poder manter elas na universidade. 

Até os próprios irmãos meus duvidavam” (Sandra, mãe de Mônica, 8º período, Direito). 

No caso de Letícia, a universidade e o curso superior se apresentavam como uma 

possibilidade clara, conforme mencionado pelo seu pai: “a educação é a primeira coisa que a 

gente pensa” e “está fazendo um curso que ela quer e eu estou completando tudo que eu queria, 

não está fazendo fora de Ouro Preto” (Antônio, pai de Letícia, 8º período, Direito). Isso se 

constitui em um caso típico de grande esforço nos meios populares, porque ela advém de uma 

família educógena, que favorece a educação. 

 

Na realidade, eu sempre procurei acompanhar, porque eu tinha vontade de 

estudar, mas ninguém lá... Eu sou o caçula da minha família e ninguém nunca 

acompanhou muito não. Eu senti essa questão do nível de aprendizagem para 

notas mesmo, para aproveitamento. O importante é acompanhar de perto [...]. 

Mas, para a Letícia, nós pagamos o cursinho. Ela fez o Coopvest. Ficou um ano 

estudando pelo Coopvest para... E aí foi, aí foi realmente um investimento, né, 

para que ela tivesse mais segurança para passar no curso de Direito da UFOP. 

(Antônio, pai de Letícia, 8º período, Direito). 
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Em todos os casos, os familiares participavam das reuniões na escola, apesar de não 

haver uma forte cobrança pelas boas notas. O pai de Letícia buscava se inteirar mais do que 

acontecia na escola, já que tinha mais conhecimentos em relação ao ambiente escolar.  

Em suma, o caso de Mônica mostra que sua família não tinha um projeto de 

escolarização para ela, nem mesmo almejavam que alcançasse o Ensino Superior. Dandara 

também não tinha esse projeto claro, mesmo com a mãe e alguns tios já tendo cursado uma 

graduação. Assim, conclui-se que, apesar de uma participação mais efetiva no início da 

escolaridade, na medida que as duas estudantes foram alfabetizadas em casa e contavam com 

um envolvimento maior dos familiares, inclusive nos deveres de casa e na interação com a 

escola, até o fim do Ensino Fundamental I, não foram desenvolvidos projetos de longevidade 

escolar de forma consistente. Já no caso de Letícia, seu pai demonstrou, na entrevista, ter certos 

conhecimentos sobre o sistema de ensino e deixou claro que pretendia que as filhas atingissem 

o Ensino Superior, como aconteceu com ele, que acabou conseguindo se graduar depois de 

casado e com as filhas já adolescentes. 

Importante destacar que, em todos os casos, os familiares afirmaram que as 

estudantes não necessitavam de grande auxílio para os estudos, porque desenvolveram a 

disciplina e a proatividade em relação à escolarização, ainda que tenham passado a ter mais 

dificuldades em relação à aprendizagem ao cursarem o Ensino Médio. Um aspecto importante 

é que todas as três realizaram o Ensino Fundamental em escolas públicas “comuns”27 e, no 

Ensino Médio, foram estudar em escolas consideradas de referência. Mônica estudou em uma 

escola pública em Viçosa-MG que possui grande prestígio social e é muito concorrida. Letícia 

e Dandara ingressaram no IFMG – Campus Ouro, que é conhecido, na região, como uma escola 

de excelência, com forte concorrência para o ingresso, boa infraestrutura, Ensino Médio 

integrado ao técnico, e aulas ofertadas em período integral.  

Elas revelaram ainda que as famílias não interferiram em suas escolhas para cursar 

o Ensino Médio e o Superior. No caso de Mônica, isso se deve porque os pais não têm muito 

conhecimento dos cursos ou das profissões. Para Dandara, a influência de um tio formado em 

Direito foi imprescindível para sua escolha, no entanto, em nenhum momento, houve uma 

                                                           
27 Usamos o termo “comuns” conforme adotado por Alves e Batista (2012). 
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interferência direta em sua preferência. Letícia também teve liberdade para escolher, apesar de 

se identificar com a formação do pai. 

Como nos estudos de Viana (1998), Portes (2001) e de Piotto (2007), encontramos 

trajetórias de sucesso e longevidade escolar em famílias que mobilizaram poucos recursos de 

forma intencional e planejada. A “ordem moral doméstica” e fatores externos à família, como 

a ajuda de professores, de vizinhos e mesmo os êxitos sucessivos, contribuíram para a 

longevidade escolar das três estudantes. Assim, nessas famílias, existem algumas práticas 

educativas que as aproximam da escola e se destacam da média das demais famílias do seu 

meio. No entanto, percebemos que, nas famílias de Mônica e Dandara, as configurações 

familiares apresentam uma série de fatores que dificultam o percurso escolar longevo. Essas 

estudantes construíram trajetórias escolares de sucesso mesmo em situação de precariedade, 

principalmente envolvendo variáveis, como a ocupação dos pais, a escolarização dos 

ascendentes, a condição econômica familiar e as práticas culturais valorizadas socialmente.  

Letícia reconhece o grande incentivo do pai, que era quem mais lhe auxiliava nos 

estudos. Tanto seu pai quanto ela relatam que havia uma cobrança para que ela e a irmã 

estudassem. Já Mônica e Dandara não acreditam que foram feitas mobilizações familiares 

conscientes para a longevidade escolar, na medida que não foram submetidas a uma pressão em 

relação à escola e nem ao prosseguimento dos estudos. No entanto, destacam que a escola e a 

educação eram importantes para seus familiares. Ao se referir à avó, Dandara relata: “apesar de 

ser uma mulher que não tem estudo, uma mulher semianalfabeta e tal, ela sempre fez de tudo 

para que a gente pudesse estudar” (6o período, Direito). Mônica ressalta o orgulho do pai quanto 

à escolarização dela e de sua irmã: “e aí ele [o pai] falava: ‘o dia mais feliz, para mim, foi o dia 

que eu falei: hoje eu não vou trabalhar, porque eu vou fazer a matrícula da minha filha na 

universidade’” (Mônica, 8º período, Direito). 

Assim como nos estudos analisados por Oliveira e Nogueira (2019), apesar dessas 

famílias não oferecerem os mesmos investimentos escolares das classes médias, apresentavam 

uma atuação atinente à escolarização das filhas e da neta, de forma periférica, não delimitada, 

mas, sem dúvidas, benéfica para um percurso escolar exitoso. Por fim, todos os familiares 

reconhecem que o curso de Direito e as profissões relacionadas a ele gozam de um prestígio 

social e se sentem orgulhosos das estudantes. 
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4.3 O percurso escolar de Mônica, Letícia e Dandara 

 

 

As três jovens entrevistadas sempre se consideraram boas alunas, mesmo diante de 

tantas adversidades, e tinham relação de proximidade com os professores e os funcionários das 

escolas onde estudaram. Isso claramente tem relação com a “ordem moral doméstica”, uma 

dimensão apresentada por Lahire (2004) e que envolve a aceitação de regras e o conformismo 

diante da escola, o que contribui para o sucesso e longevidade escolar. 

Além disso, elas tiveram um percurso escolar linear, marcado por ausências de 

reprovações na educação básica. Essas trajetórias se assemelham à das classes médias 

investigadas por Nogueira (2007) e se constituem como atípica nos meios populares.  

Mônica e Letícia ingressaram na escola aos quatro anos e frequentaram a Educação 

Infantil. Dandara não cursou essa modalidade de ensino e começou a estudar diretamente no 

Ensino Fundamental, aos seis anos. Somente Letícia cursou parte da educação básica em uma 

escola particular. Seu caso, como mencionado anteriormente, se configura como uma situação 

de grande esforço escolar nos meios populares.  

As três relataram que se esforçavam muito em relação às atividades escolares e que 

gostavam de estudar e de frequentar a escola. Dandara e Letícia contaram que tiveram 

dificuldade em disciplinas, como Química e Matemática, matérias da área de Exatas, cursadas 

durante o Ensino Médio no IFMG – Campus Ouro Preto. Dandara chegou a ficar de recuperação 

nessas duas disciplinas. Mônica passou por uma recuperação, em Matemática, na 7ª série, hoje 

8º ano, mas relata que, com exceção desse período, não teve muitos problemas com as 

disciplinas.  

A relação com a escola básica foi marcada por satisfação. Apesar de considerarem 

que a educação oferecida no Ensino Fundamental I não foi a ideal, as entrevistadas afirmam 

que o convívio com os professores foi decisivo para continuarem os estudos e buscarem uma 

escola de Ensino Médio que oferecesse um ensino capaz de lhes oferecer maior chance para 

ingressar na universidade. A atitude dessas alunas nos remete à teoria de Bourdieu (2007c), ao 

nos revelar que estudantes das camadas populares têm de obter êxitos excepcionais para serem 

incentivados a prosseguir na escola. De fato, essas estudantes sempre eram incentivadas a 
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prosseguir diante dos resultados que iam apresentando e, com isso, recebiam o apoio de 

professores e colegas. 

Quando perguntadas sobre quem mais serviu de modelo para a continuidade dos 

seus estudos, a resposta mais recorrente das entrevistadas se referiu a alguns dos seus 

professores. Para Mônica, “desde a Educação Infantil, que é uma pessoa que eu tenho contato 

até hoje, a professores de ambos os cursos de graduação, passando pelos do Fundamental e do 

Ensino Médio”. Dandara conta que foi a professora que “a fez sentir que era capaz”.  

 

Nossa, assim, ela foi essencial. Porque ela brincava assim: “ano que vem eu 

não quero...”. Assim, ela me deu aula na Escola Estadual Desembargador 

Horácio Andrade, aí ela brincou comigo: “olha, ano que vem eu não quero te 

ver aqui, quero ver você lá no IF. Porque a chance de você conseguir ir para a 

UFOP é se você conseguir fazer o IF”. Então eu ficava: “poxa, aquela 

professora falou aquilo”. Aquilo ficou na minha cabeça, né? Pô, então eu 

tenho chance de fazer uma universidade. Pra nós, que somos ouro-pretanos, 

falar em UFOP, pra nós, é como falar em uma coisa impossível, inatingível 

(Dandara, 6º período, Direito). 

 

Letícia também ressaltou o papel de inúmeros professores em seu percurso escolar. 

A admiração pela carreira, inclusive, a fez pensar em também ser professora. 

 

Eu era muito pequenininha e, desde sempre ela, ficava assim comigo: para 

estudar, que ela gostava muito do que ela fazia, né? Que, na época, ela era 

professora, mas eu gostava muito. E as minhas professoras do prezinho, que 

nem nós estávamos falando, porque, como era muito pequeno, todo mundo 

conhecia todo mundo, né? E as professoras elas foram assim, até hoje, eu 

chamo elas de “tia” normalmente. Então eu tive, tenho muito contato com elas. 

E elas foram uma das pessoas também que me ensinaram a gostar de estudar, 

a ir atrás do que você quer. E teve uma professora minha que ela era muito 

assim, que era a tia Kátia. E ela até faleceu, tadinha. Ela tinha uns problemas 

de saúde graves, assim. E ela, tudo que a gente ia, a gente ia na casa dela e 

ficava conversando sobre como ela... Ela fez Letras, das coisas que ela 

gostava, ela lia e tudo mais. Isso foi me deixando com vontade de sentir. Foi 

uma das minhas inspirações, assim. Ainda mais que ela teve muito problema 

de saúde e ela conciliou os dois, tudo mais. Foi sensacional. E uma professora 

de quando eu fiz cursinho para tentar Direito a primeira vez. Ela era... a gente 

chamava ela de tia Dali (Letícia, 8º período, Direito). 

 

Esses professores auxiliavam, estimulavam o aprendizado, parabenizavam, 

motivavam e, além disso, sempre orientavam as estudantes quanto ao prosseguimento na vida 



114 
 

 
 

 

escolar. Nos depoimentos das alunas, encontramos elementos percebidos por outros autores em 

suas pesquisas, como em Portes (2000), ao ressaltar que professores sensíveis à atuação dos 

alunos podem se tornar uma fonte de inspiração excepcional e interferir na longevidade escolar, 

inclusive ao estabelecerem contato com familiares e se articularem ajuda, com pessoas 

influentes, para a mudança de escolas ou a continuidade dos estudos. Segundo Oliveira e 

Nogueira (2019), além do estímulo docente, refletido no reconhecimento da capacidade e de 

um positivo desenvolvimento, esses professores ajudavam os alunos a reconhecerem o 

funcionamento do sistema de ensino.  

Foi dessa forma que as alunas, principalmente Dandara e Mônica, foram 

construindo paulatinamente pequenos projetos de acordo com sucessos, novos ambientes e 

impulsos de pessoas, entre as quais os professores, que ocupam papel de destaque:  

 

é um dado interessante também e eu gosto muito de lembrar, porque a minha 

professora de Biologia na época, ela já dava aulas pra mim desde a 5ª série, 

então, desde a escola de distrito, ela já era minha professora. E aí, quando eu 

vou para essa escola, para o ESEDRAT, ela continua me dando aulas, então 

ela vai me dar aulas até o 3º ano e eu era aluna dela de referência de Biologia, 

no 3º ano. E aí ela já sabia, já tinha contado para ela, era uma pessoa que eu 

contava as coisas diretamente dentro da escola e ela foi me explicar assim. 

Procurou resumo dos cursos, porque também não tinha muito acesso à 

internet, aí ela procurou, para mim, um resumo do curso, quantos alunos 

teriam na turma. E aí eu me inscrevi em Ciências Sociais, fiquei na lista de 

espera. Aí, depois, no ano de 2009, eu fui só chamada para o meio do ano 

(Mônica, 8º período, Direito). 

 

Na percepção de Portes (2012), o professor pode constituir uma fonte de inspiração 

e influenciar no destino escolar dos alunos. Essas influências dos docentes, ao depositarem 

expectativas em estudantes com maior envolvimento com as atividades escolares e cujas 

famílias são mais participativas em relação à escolaridade, ficaram denominadas como Efeito 

Pigmaleão28, de acordo com discussões de Silva (2003). Perrenoud (1978, p. 141) considera 

que o professor nunca conseguirá dispensar os mesmos tratamentos a todos os alunos, e que “a 

                                                           
28 Os estudos sobre o Efeito Pigmaleão, segundo Oliveira (1988), surgem a partir do livro de Rosenthal e Jacobson 

(1971), que se constituiu em um trabalho significativo sobre a relação professor/aluno. Ao citar Cherkaoui 

(1979), Oliveira (1988) afirma que esse livro destacou as influências dos “preconceitos positivos” para os bons 

resultados escolares. Importante ressaltar que o Efeito Pigmaleão se configura quando o professor, a partir de 

sua avaliação, acredita que não se possa compensar as “desigualdades acumuladas”. Assim, ao esperar mais de 

alguns alunos, eles acabam obtendo mais sucesso, enquanto que são relegados ao fracasso aqueles dos quais o 

professor espera menos (PERRENOUD, 1978). 
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alguns dará mais atenção, mais tempo, mais consideração”, possivelmente de acordo com suas 

impressões. Assim, os docentes já trariam consigo, de forma estereotipada, as características do 

bom e do mau aluno de acordo com a personalidade, a participação nas aulas, o modo de 

interação e o valor que cada um atribui à escola. O autor ressalta ainda que isso pode afetar os 

julgamentos professorais e, consequentemente, os desempenhos dos discentes (Perrenoud, 

1978). Ainda sobre o Efeito Pigmaleão, Oliveira (1988) demonstra, em suas pesquisas, que os 

alunos com expectativas mais positivas por parte dos professores recebem mais retorno, com 

mais prospecção à diálogos de qualidade e mais estímulos positivos para o seu comportamento, 

tanto verbais, quanto não verbais. Para o autor, não se pode negar a influência das expectativas 

dos professores para o sucesso escolar.  

O envolvimento e a participação das alunas e de seus familiares com a escola ficam 

bem destacados em todas as entrevistas. Sem dúvidas, elas enxergavam, em alguns professores, 

a possibilidade de obter mais informações sobre os caminhos para a longevidade escolar e 

despertavam, nesses professores ou em pelos menos em alguns deles, uma facilidade de 

estabelecer um diálogo. Em certa medida, eles se tornavam coadjuvantes no sucesso e na 

longevidade escolar, ao estimularem novas conquistas, disponibilizarem materiais, trazerem 

informações sobre as melhores instituições de ensino na região, ou ao ajudarem no 

reconhecimento de cursos e profissões. Certamente, no relacionamento mais próximo com esses 

professores, Mônica, Letícia e Dandara construíam importante capital social, que contribuiu 

fortemente para os seus processos de longevidade escolar. 

Importante ressaltar que essas expectativas dos professores ajudaram a estabelecer 

uma relação positiva das alunas com a escola. Assim, elas sempre iam criando estratégias 

diversas para seguir o percurso escolar com maiores chances para ingressar na universidade. 

No caso de Mônica, uma professora a instiga a tentar uma vaga em uma escola de Ensino Médio 

que fica longe de sua casa, na sede do município de Viçosa-MG, porque essa escola era 

referência na cidade. Trata-se de uma escola pública de referência que possibilita confirmar a 

ideia de efeito escola, já discutida nesse trabalho, conforme apresentado por Érnica e Batista 

(2012). 

 

Mas aí tinha dificuldades, se você era de uma outra localidade, no meu caso, 

eu não teria o direito de estudar nessa escola, porque, próximo à minha casa, 

tinha [escola que oferecia esse segmento de ensino]. Mas como eu já pretendia 

cursar a universidade e seria difícil financeiramente fazer um cursinho 
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particular, eu fui e tentei uma vaga lá. Eu me lembro que, nas primeiras 

semanas de aula, eu ia lá todos os dias, até eu conseguir falar com todas as 

pessoas da supervisão, da direção, até eu conseguir um horário com a diretora 

de lá e aí fui e pedi mesmo a minha vaga. Já tinha levado toda a minha 

documentação. E aí eu consegui. Eu consegui a vaga nessa escola. O período, 

o ano letivo já tinha começado, inclusive. E aí eu ia lá... Eu fui umas duas 

semanas mais ou menos. Praticamente todos os dias até eu conseguir (Mônica, 

8º período, Direito).  

 

Mesmo estudando em uma escola de referência e tendo como objetivo ingressar na 

universidade, Mônica relata que não conhecia completamente as diferenças entre os cursos de 

graduação e que sua escola não fornecia essas informações. Oriunda de família pouco 

escolarizada, moradora de um pequeno distrito, com um percurso escolar favorável e de 

sucesso, ainda assim, não dispunha de muitos conhecimentos sobre os mecanismos escolares e 

o funcionamento das universidades, ao contrário de estudantes das camadas médias e das elites, 

que escolhem cursos e instituições com base em um conjunto de informações sobre o universo 

acadêmico, conforme ressaltado por Bourdieu (2007d). 

Com as entrevistas, foi possível perceber que Mônica, Letícia e Dandara 

construíram estratégias como forma de preencher as lacunas da educação básica, se tornaram 

excelentes jogadoras no jogo escolar e foram capazes de obter sucesso na competição por uma 

vaga em um curso universitário de elevada concorrência em uma instituição federal. Mesmo 

antes do início do Ensino Médio, as jovens já tinham como meta o acesso a escolas públicas de 

excelência e de maior credibilidade social, como relatado por Antônio, pai de Letícia. Outra 

importante estratégia diz respeito à possibilidade de frequentar cursinhos. Zago (2006) ressalta 

que os jovens dispostos a ingressar na universidade fazem esforços para pagar a mensalidade 

do cursinho pré-vestibular, ao frequentarem, à noite, os mais baratos ou mesmo os gratuitos. 

No caso de Mônica, o acesso às aulas e ao material era obtido em troca do trabalho na secretaria 

da instituição. Já Letícia, que, na época, podia contar com o salário do pai, conseguiu um 

desconto de 50%, mas que, mesmo assim, não foi fácil pagar as mensalidades. Dandara fez um 

cursinho on-line, em que o valor das mensalidades era considerado bem baixo, 15 reais. 

Outro aspecto importante que as entrevistas revelaram em relação às estudantes diz 

respeito às atividades extraescolares e de lazer praticadas por elas durante a infância e 

atualmente. Mônica relata que “sempre gostou de participar de cursos, e que tinha vontade de 

passear pela cidade. Que já ganhou sorteios para ir ao teatro, mas que não tinha meios para 

chegar lá”. Letícia cita que gosta muito de ler e que praticou natação na infância. Dandara 
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ressalta que, com o apoio financeiro dos familiares, pode fazer um curso de computação na 

infância e que, hoje, com o auxílio das bolsas e do estágio, está conseguindo pagar um curso de 

inglês.  

Assim, a gama de conhecimentos dessas alunas foi impactada por espaços culturais 

ainda não legitimados socialmente, como os abordados por Setton (2005): a leitura de revistas 

e jornais, a assistência de programas televisivos ou mesmo viagens pela internet. O peso da 

internet como dimensão socializadora para a juventude e inegável, segundo Reis e Dayrell 

(2020). Ou seja, cada indivíduo é fruto, cada vez mais, de uma série de múltiplas experiências 

de socialização, o que favoreceu, de alguma forma, os horizontes de expectativas das alunas 

investigadas e as estratégias utilizadas para o ingresso no curso de Direito. No entanto, não 

podemos negar, assim como afirma Silva (2001), que a escola contribuiu para a aquisição de 

capitais e que mesmo as alunas participantes da pesquisa estando dentre os membros de grupos 

destinados a interromper a escolarização precocemente conseguiram compreender as regras do 

jogo e convertê-las a favor da continuidade dos estudos.  

 

 

4.4 Estratégias de ingresso e afiliação universitária  

 

 

Quando ingressaram no curso de Direito, todas as entrevistadas já possuíam 

experiência estudantil no Ensino Superior. Uma tinha diploma de graduação, e as outras duas 

haviam abandonado outros cursos para ingressar na graduação em Direito. Pantoja (2020) 

também observou isso quanto aos primeiros entrevistados do curso de Direito de Imperatriz-

MA e ressalta que os alunos que haviam ingressado anteriormente em outra instituição de 

Ensino Superior passaram por um “processo por escalada”, de acordo com Bourdieu (2015), e 

que essa chance objetiva possibilitou, inclusive, o exercício de uma profissão e de uma certa 

autonomia financeira. 

 

No caso da primeira turma de cotistas do curso de Direito da 

UFMA/Imperatriz (ano de 2007), todos os entrevistados já possuíam uma 

formação universitária. Entretanto, com o objetivo de adquirir novas 
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credenciais educacionais e assim galgar novos espaços ocupacionais e de 

mobilidade social, ingressaram em um curso de alta seletividade, como o 

curso de Direito, por meio das políticas de cotas (PANTOJA, 2020, p. 161). 

 

As alunas entrevistadas não informaram que ingressaram no curso de Direito por 

desejos ligados à ascensão social, embora não possamos negar que o curso lhes traz uma 

distinção social. Assim como os alunos investigados por Pantoja (2020), elas também 

ingressaram por meio de cotas. As estudantes que não haviam concluído a graduação antes eram 

procedentes do Ensino Médio em um instituto federal, assim como os alunos investigados pela 

autora.  

Em decorrência dessa admissão em curso anterior, nenhuma delas ingressou no 

Direito com idade ideal e iniciaram o curso um pouco mais velhas, o que corrobora estudos, 

como os de Nogueira (2004) e Pena (2017), que mostram que estudantes de camadas populares 

tendem a ingressar no Ensino Superior mais tardiamente, e que a entrada em cursos de alto 

prestígio requer ainda mais tempo para a conquista do diploma. Importante ressaltar que duas 

delas, com menos de 24 anos, estão com a idade média dos estudantes do curso de Direito, 

conforme mencionado no capítulo 2.  

No caso da Mônica, de início, ela relata não acreditar na possibilidade de cursar 

uma graduação de alto prestígio, como o Direito. Ela conta que “não se achava capaz” e que 

“ninguém havia me dito isso!”. No entanto, certamente, o curso não estava em seu horizonte de 

expectativas antes de cursar a primeira graduação, Ciências Sociais – Licenciatura. Dandara 

nos revela que “achava a universidade distante, que, para os moradores de Ouro Preto, não era 

uma possibilidade”. Sua perspectiva muda, como citado, quando uma professora do Ensino 

Fundamental começa a lhe incentivar a ingressar no IFMG – Campus Ouro Preto. Quando 

realizou o ENEM, identificou que sua nota não era suficiente para ingressar no curso de Direito 

e, então, decidiu fazer História. Letícia também nos conta que já havia escolhido o curso de 

Direito, mas que, nos primeiros Enem, sua nota não permitia a matrícula nesse curso e optou 

por fazer Pedagogia por ter uma ligação muito forte com professores. 

Assim, a primeira opção de Mônica não foi o curso de Direito. Segundo seu relato, 

optou em realizar essa graduação no intuito de “ajudar a comunidade em coisas que cada vez 

se tornavam mais incômodas” do seu ponto de vista, relacionadas aos direitos humanos e 

sociais. Surgiu a intenção de estudar na UFOP, por interesses pessoais relacionados à beleza da 
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cidade de Ouro Preto-MG e a partir das dicas e do incentivo de seu professor do curso de 

Ciências Sociais que foi estudante na UFOP. Também considerou que a assistência estudantil 

que a UFOP presta à área de Humanas contribuiria para a sua formação e, posteriormente, para 

atingir a pós-graduação sem ter de se mudar para uma cidade distante de Viçosa-MG.  

 

E aí eu tinha feito a inscrição para o Direito. E aí [na outra universidade] todos 

os meus trabalhos tinham muito essa questão [tema] de... do aluno não saber 

do direito à educação. As coisas do distrito começaram a me incomodar 

demais. Que eram várias coisas que a gente vai percebendo só depois que a 

gente avança [direitos sociais e educacionais negados], passa por aquele 

período. Coisas que a gente não tinha acesso e poderia ter. Então os meus 

trabalhos nas Ciências Sociais eram voltados para essa questão de não ter, o 

aluno não ter direito a uma rotina escolar diferente, de não poderem conciliar, 

às vezes, o trabalho com os estudos. Trazia tudo, comparativo de outras 

escolas. [...] Passei o final de semana buscando iniciativas para eu conseguir 

o valor da passagem para ir e fazer minha matrícula no Direito. Se não fosse 

esse professor que se formou na UFOP, eu provavelmente não teria tentado 

(Mônica, 8º período, Direito).  

 

 

Letícia e Dandara já tinham consolidado a escolha pelo curso de Direito no Ensino 

Médio. Apesar de reconhecerem que seria uma graduação mais difícil, foram criando estratégias 

para realizar o intento de ingressar no curso. 

 

Aí, eu queria Direito, né? Só que eu não consegui passar na... Quando eu 

terminei o Enem, a minha nota dava para História, mas não dava para Direito, 

né? Então, no 3º ano [Ensino Médio], que eu tive essa ideia: “não! Acho que 

eu tenho jeito para o Direito e tal”. Aí depois cursei esses dois períodos e tentei 

o vestibular de novo (Dandara, 6º período, Direito). 

 

Por enquanto, nós vamos no Direito e nós vamos ver ainda. Aí, no final, eu 

estava muito na dúvida se eu queria Direito, se eu queria Pedagogia. Aí veio 

uma ideia de Administração, assim do nada, que eu gostava. Foi meio na 

dúvida, mas fiz o Enem e não tinha nota para Direito. Aí eu joguei para o 

Direito como primeira opção, que você fica rodando lá na lista, e segunda em 

Pedagogia. E eu passei em Pedagogia de primeira. E o Direito eu não passei, 

que era bem mais alto mesmo as notas e eu não fui bem (Letícia, 8º período, 

Direito). 

 

De acordo com o apresentado no capítulo 2, os indivíduos escolhem o curso 

superior pelo gosto, pelas expectativas e condições de vida. Alguns alunos têm uma gama de 

conhecimentos sobre o ambiente universitário e sobre o mercado de trabalho para operar essas 

escolhas, uma troca entre a realidade objetiva e subjetiva. As crenças e as disposições são 
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construídas pelo indivíduo ao longo do processo de socialização, quando recebe uma série de 

informações que são incorporadas e passam a guiá-lo, inclusive no processo de escolha do curso 

superior (NOGUEIRA, 2004). 

Nos casos de Letícia e Dandara, o ingresso em Pedagogia e em História, 

respectivamente, se apresentaram como uma estratégia para o ingresso no curso previamente 

desejado, o que acontece também no caso de Mônica, ao abrir horizontes de possibilidades, 

como confirmado por estudos que demonstram que os jovens tendem a traçar projetos de 

escolaridade de acordo com suas probabilidades e equacionam quais seriam os cursos possíveis 

e os inalcançáveis, ou mais difíceis de serem alcançados. Nogueira (2004) assinala ainda que 

os indivíduos vão definindo o que é plausível e o que não está ao seu alcance, de acordo com 

suas trajetórias social e escolar. Algumas opções são descartadas sem que nem seja necessário 

pensar sobre elas, o que aconteceu com Mônica, mas que, no caso das outras duas estudantes, 

se transformam em possíveis, mesmo que, para isso, tenham de estudar mais ou ingressar por 

outros meios. 

Importante destacar que um êxito leva a outro e que cursar uma primeira graduação 

abre um horizonte de possibilidades. Estudos como o de Viana (2000) confirmam isso ao 

ressaltar que projetos vão sendo construídos à medida em que o processo de escolaridade vai 

avançando segundo as possibilidades surgidas em novos espaços de relações, por meio de 

chances e oportunidades aleatórias. Esses êxitos e esses novos espaços estimulam os alunos à 

persistência e a desejar o que antes não era possível, como é o caso da Mônica. 

Mesmo já tendo uma experiência estudantil no Ensino Superior, as alunas 

destacaram algumas questões relativas à expectativa que tinham em relação à nova graduação 

e ao processo de adaptação ao novo curso.  

Quanto à vivência universitária, as entrevistadas contam como foi difícil o processo 

de adaptação no curso de Direito na UFOP. Mônica nos relata que sentiu muita dificuldade em 

se adaptar ao curso, não no que se refere aos conteúdos ou à carga de leitura, pois já estava 

acostumada com isso no curso de Ciências Sociais, mas ela se sentia diferente do resto da turma. 

Conta que, nos primeiros meses, “queria ser invisível” e “não tinha nenhuma interação” com 

os demais colegas. Se sentiu deslocada no primeiro dia de aula, por ser a única que usava tênis 

e não trajava nenhuma roupa ou bolsa de marca. Letícia, também, relata que o primeiro período 

foi o mais difícil, “que não se sentia bem vestida e que não se sentia parte da turma”: 
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(...)Agora, eu acho que 1º período é que o pessoal vai assim, depois o pessoal 

acostuma e para de ir assim. Eu comecei a perceber isso assim na UFOP, mais 

no 1º período, [...] reparei muito isso. Senti que cada um realmente... Cada um 

tem um grupinho de pessoas que se conheceram na primeira semana. E isso, 

para mim, foi mais desafiador, que eu entrei mais tarde, né? Já tinha rolado 

tipo umas três semanas de aula (Letícia, 8º período, Direito). 

 

Letícia também relata que se sentiu muito mal nos primeiros dias de aula e que foi 

a última a fazer a matrícula na turma, devido às chamadas no decorrer do início do semestre 

letivo para o preenchimento do número de vagas. Ressalta que parecia que todos da turma já 

tinham um grupo e conta que teve dificuldade para interagir com demais colegas. 

Além das questões apresentadas por Letícia e Mônica, Dandara conta que ainda não 

se identificava com a turma e com o curso por questões raciais e culturais. Ela nos informa que 

não se reconhecia no ambiente universitário, que se sentia muito diferente de todos os colegas. 

 

Foi meu único professor negro. Mas o que... Eu não vejo... Eu não me 

reconheço em nada, sabe? Eu entrei... Eu não me vejo em nada, nem texto que 

estudo eu me vejo, eu não me vejo com o que o professor tá falando. Então, 

assim foi... Foi meio complicado isso (Dandara, 6º período, Direito). 

 

Importante ressaltar que as questões econômicas, assim como para a Mônica, 

também pesaram muito para Dandara na adaptação à universidade. A aluna relata que tinha de 

faltar às aulas para trabalhar e que isso a prejudicava no desempenho acadêmico. 

 

Durante a graduação, também, em alguns momentos, eu realmente tive 

dificuldade em acompanhar determinadas disciplinas, mas é porque, durante 

a graduação, eu fazia alguns freelancers. Tinha dia que eu até matava aula 

para poder trabalhar, fazer alguma coisa e tal. Então, assim, em determinados 

momentos... E eu não tinha bolsa nessa época, né? Teve alguns momentos que 

eu ainda não tinha bolsa da PRACE, então, assim, para eu ter o dinheiro de 

passagem, né? Mesmo conseguindo ajuda de tios e tal, eu tinha que fazer 

alguma coisa para poder ter meu dinheiro e me sustentar na universidade, né? 

Então, assim, tinha momentos que o meu... Eu não conseguia acompanhar as 

coisas, porque eu matava muita aula, eu... Eu faltava mesmo, porque eu tinha 

que trabalhar na cozinha de restaurantes ou como garçonete. Então teve 

momentos que isso aconteceu, ou eu estava cansada também e eu preferia ir 

para casa e estudar em casa do que ir para a aula (Dandara, 6º período, Direito). 
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Os relatos das alunas nos mostram como elas se sentiam num ambiente universitário 

com pessoas que tinham orientações e estilos de vida bem diferentes dos seus. Essas jovens 

também se viam como diferentes e, de início, não sabiam como lidar com isso. Dandara afirma 

que, “até hoje, sabe de quais pessoas ela deve se aproximar”, e descreve como foi sendo 

construída a sociabilidade com seus pares.  

Letícia e Dandara ressaltam que, além dos problemas de adaptação social e 

econômicos, também tiveram dificuldades com a questão da instrução em termos de leitura e 

de compreensão das propostas e dos conteúdos abordados nos textos. A esse respeito, Dandara 

relatou: “eu me senti pequena, sabe? Por não ter determinadas coisas [fluência em inglês, 

roupas, materiais de estudo] que outras pessoas tinham”. 

Para Piotto (2014), as diferenças entre os dois mundos, o familiar e o universitário, 

podem dificultar o convívio social. Se, por um lado, o estudante acabou de mudar de cidade e 

não tem amigos nesse novo espaço, também não consegue cativá-los, pois não dispõe de tempo 

e de condições econômicas para frequentar lugares onde possa se socializar. Assim, e de acordo 

com os estudos de Coulon (2008), grandes impasses estão na adaptação, em não se sentir parte 

do ambiente universitário. Os jovens das camadas populares encontram dificuldades para 

aprender o “ofício de estudante” e passam por um processo de adaptação doloroso, 

principalmente nos casos dos cursos de alto prestígio social.  

Essa adaptação não se refere somente à adaptação acadêmica, mas a um sentimento 

de não lugar. A distância entre os mundos da universidade e o familiar produz esse sentimento. 

Bourdieu (2005, p. 122) retrata bem esse sentimento ao se referir à sua própria experiência 

estudantil: “afirmada no desprezo dos externos pela cultura do internato e pelas crianças 

procedentes das pequenas comunidades rurais – entre as quais se achavam minhas melhores 

amizades”. E ainda assinala que isso fazia com que ele se afastasse dos demais colegas: 

“prensado entre dois universos, e seus valores inconciliáveis, e um tanto desgostoso pelo 

antiintelectualismo repicado pelo machismo debochado e estridente que deliciava meus colegas 

de internato, muitas vezes eu ficava lendo durante o recreio, em especial aos domingos...” 

(BOURDIEU, 2005, p. 123).  

Bourdieu (2005) faz referência ao seu próprio habitus como clivado. O sentimento 

de transgressão diante de sua origem social em função de sua impecável trajetória intelectual, 
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que é produto de uma “conciliação dos contrários”, contribuiu, durante muito tempo, para um 

sentimento de extrema solidão:  

 

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 corroída, em 

seu próprio princípio, pela mais radical incerteza quanto à instância de 

consagração, espécie de mãe malvada, falha e enganosa (BOURDIEU, 2015, 

p. 123). 

 

Essa “experiência dual” teria como pressuposto um elevado reconhecimento 

acadêmico e uma origem social modesta, ou seja, o habitus clivado, movido por tensões e 

contradições. Assim, as alunas investigadas se submeteram ao jogo escolar, mas, ao mesmo 

tempo, desenvolveram um sentimento de não lugar, de não pertencimento. Mônica e Letícia 

relatam que não percebem mais esse sentimento. Já Dandara conta que, até hoje, não se sente à 

vontade em todos os espaços e nem com todos os colegas. “Eu demorei a criar um certo grupo, 

né? Compreender qual pessoas na turma poderiam me compreender melhor, porque eu cheguei 

no curso, eu não vi... eu tive apenas um professor negro (Dandara, 6º período, Direito).   

Também indagamos às entrevistadas se haviam passado por alguma situação de 

preconceito ou de discriminação no curso ou na universidade. Mônica ressaltou que não e “que 

a impressão ruim dos primeiros dias partiu mais dela. Que os colegas sempre a trataram bem e 

que, depois de conhecê-la, valorizam muito o seu desempenho”, principalmente no que diz 

respeito às apresentações orais e na revisão de trabalhos, especialmente por ter terminado o 

mestrado. O bom desempenho também gera reconhecimento. Percebemos um sentimento de 

auto responsabilização pela dificuldade de adaptação ao curso. Dandara falou de uma 

experiência concreta, e a Letícia fez alusões à questões mais genéricas. 

 Para Dandara, o ingresso no curso de Direito teve um impacto muito grande sobre 

a sua condição cultural. Como mencionando, ela não se reconhecia no curso, nos textos que lia, 

e nem se sentia representada. A estudante nos conta que passou por algumas situações em que 

teve dúvidas se envolviam o racismo ou não.  
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O racismo, como conceito, segundo Munanga (2004), foi criado em 1920 e já teve 

várias definições, nem sempre com uma base comum. Grosso modo, é uma ideologia que divide 

a humanidade em grandes grupos, as raças. Os indivíduos de cada uma teriam características 

físicas, psicológicas, morais e estéticas comuns. Nessa divisão, umas raças seriam superiores a 

outras. Ou seja, passa-se a existir racismo no momento em que se acredita que caracteres 

biológicos passam a justificar comportamentos. Atualmente, o racismo novo se sustenta na 

noção de etnia definida como um grupo cultural.  

Djamila Ribeiro (2019) assinala o racismo como algo estrutural e que nega direitos. 

Também destaca que, sobre a mulher negra, incide os preconceitos de classe, de gênero e de 

raça, o que se configura como um processo ainda mais doloroso. Dandara nos faz refletir sobre 

isso logo no início da entrevista ao ressaltar que se considera “uma mulher preta na 

universidade”. Ribeiro (2019) discute aspectos do racismo relacionados ao ingresso na escola, 

com a atribuição de apelidos pejorativos. Dandara não fez referência ao racismo nesse período, 

no entanto, como mencionado, sentia falta de autores negros na bibliografia do curso de Direito, 

de mais professores negros e de mais discussões sobre o racismo, em uma sala com mais de 50 

alunos e em que apenas quatro eram negros. A violência simbólica29 presente nesse espaço é 

evidente.  

Apenas a representatividade de pessoas negras em locais elitizados não é o 

suficiente. Deve-se entender como está a proporcionalidade. Em sua investigação, Ribeiro 

(2019) menciona que, por meio de uma pesquisa da Aliança Jurídica Pela Equidade Racial em 

parceria com Centro de Estudo das Relações de Trabalho e Desigualdade, se constatou que 

pessoas negras não chegam a 1% entre advogados e sócios, e são menos de 10% em grupos de 

estagiários. Silvio Almeida (2019) também observa que, nos ambientes acadêmicos e da 

advocacia, ele era uma das poucas pessoas negras e, na maioria dos casos, a única. Em sua fala, 

Dandara nos reporta à essa falta de representatividade quando conta que faz Direito e que é 

estagiária do Tribunal de Justiça e encontra questionamentos por parte de seus interlocutores: 

“a pergunta retórica: ‘mas você cursa Direito?’. Mas você sabe o tom da pergunta. ‘Mas você 

cursa Direito?’ Tipo assim, como que eu não poderia cursar Direito? O que que é isso, né?” 

(Dandara, 6º período, Direito). 

                                                           
29 A violência simbólica pode ser entendida como a imposição de uma cultura como sendo a única existente ou 

verdadeira (NOGUEIRA E NOGUEIRA, 2004). 
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Outro aspecto importante exposto por Dandara é que possuir uma segunda língua 

lhe fazia muita falta e que se sentia diminuída por não ter fluência em inglês. Ribeiro (2019) 

trata desse ponto ao salientar que, em função do racismo ser estrutural, no Brasil, a população 

negra tem menos chance de ter acesso a uma educação de qualidade. Em relação a cursos de 

alto prestígio em instituições renomadas, Ribeiro (2019) associa a aprovação às pessoas que 

estudaram em escola particulares de elite, que falam outro idioma e fizeram um intercâmbio. 

Segundo ela, é justamente o racismo estrutural que permite esse acesso ou o seu impedimento. 

A questão não é a capacidade, mas as oportunidades. Não são muitos os alunos que podem fazer 

uma graduação sem trabalhar, o que é o caso das nossas entrevistadas, que encontraram, nas 

bolsas oferecidas pela universidade, um suporte que acaba substituindo o mínimo e que 

possibilita, precariamente, que não necessitem trabalhar.     

Em relação a um episódio de racismo sofrido ao passar pela catraca do Restaurante 

Universitário já mencionado, Dandara buscou apoio da universidade e conta que queria que 

essa situação fosse problematizada. Apesar disso, apenas foi emitida uma nota para informar 

que havia ocorrido um problema com o instrumento que regulava a entrada dos alunos no 

restaurante. Nesse sentido, Ribeiro (2019) também assinala que as questões raciais devem ser 

discutidas em todas as esferas.  

Letícia, que se autodenomina parda, disse que nunca sofreu racismo, mas que 

chegou a perceber preconceito em relação à origem geográfica, pelo fato de ser de Ouro Preto-

MG, o que também aconteceu com Dandara. Além disso, Letícia afirmou que, em certo 

momento, sofreu preconceito por parte de um colega, por ter cursado a educação básica em 

escola pública. 

 

Eu, assim, eu já senti um pouco de preconceito assim por ser de Ouro Preto. 

Já tive, assim, um pouco. E também por ser de escola pública. Assim, às vezes, 

as pessoas olhavam meio estranho. 

[...] 

De renda, eu nunca vi assim um preconceito. Mas eu sei que as pessoas, às 

vezes, elas não me chamavam para fazer alguma coisa por achar que eu não 

teria dinheiro. Mas assim nunca... Não costuma ser muito explícito isso, né? 

Às vezes, você percebe pelo olhar, pelo jeito, como a pessoa age com você e 

com outra pessoa (Letícia, 6º período, Direito). 

 

Um dado importante em relação às entrevistadas se refere às suas condições de 

permanência no curso, à forma como isso aconteceu e como repercutiu em suas vidas. Nenhuma 
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das entrevistadas possuí vínculo empregatício. Mônica e Dandara relatam que faziam trabalhos 

diversos e que buscam diferentes alternativas para se manterem na universidade. A primeira 

nos conta que, quando chegou a cidade de Ouro Preto-MG, teve de trabalhar como faxineira e 

cozinhar na república (moradia estudantil compartilhada) em troca de hospedagem. Depois, 

passou a trabalhar em um mercado ou à noite, em bares, até conseguir as bolsas na UFOP. A 

segunda, como mencionado, relata que atuava como freelancers e que por isso, às vezes, tinha 

de se ausentar das aulas noturnas no curso de Direito. Já Letícia não relatou ter realizado 

nenhum trabalho formal ou informal. 

Assim, cabe ressaltar que as bolsas foram fundamentais para a permanência no 

curso e na superação das dificuldades econômicas que tanto pesaram no início. Mônica relata 

que, sem essas bolsas, não teria a possibilidade de estudar tranquilamente, porque a 

preocupação com o dinheiro do aluguel e com a alimentação eram constantes, uma vez que 

estar forma de casa era mais um empecilho: 

 

elas [bolsas] favoreceram e elas foram essenciais assim. Eu não me vejo tendo 

tranquilidade para poder estudar para eu poder me organizar em Ouro Preto, 

de... Às vezes, tinha uma prova que eu precisava estudar o final de semana 

inteiro e, se eu não tivesse essa bolsa, eu não ia ter tranquilidade para poder 

estudar, porque eu ia ter que arrumar alguma coisa para fazer naquele final de 

semana, porque eu ia ter que pagar meu aluguel, eu ia ter que pagar as minhas 

coisa, eu tinha minha alimentação, porque, durante a semana, eu ficava na 

UFOP, mas fim de semana não. Tinha que me alimentar em casa e tudo. Essas 

bolsas foram essenciais assim (Mônica, 8º período, Direito). 

 

Dandara também fala da impossibilidade de se dedicar unicamente aos estudos 

antes das bolsas e do estágio: 

 

então, a questão financeira foi muito problemática para mim, porque, às vezes, 

eu consegui freelancer durante a semana ou outros finais de semana. Então, 

eu matava aula mesmo. Eu tinha que matar aula. Então essa questão 

financeira, a questão do inglês, para mim, também. Deixa eu ver, essa questão 

também, né, que a gente já conversou sobre essa interação com os colegas de 

turma. Eu demorei a criar um certo grupo, né? Compreender qual pessoas na 

turma poderia me compreender melhor, porque eu cheguei no curso (Dandara, 

6º período, Direito). 
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Apesar de, no início do curso de Direito, Dandara e Mônica terem tido maiores 

dificuldades em relação à questão financeira para se manterem na universidade, logo recorrem 

à outras estratégias, como a solicitação de bolsas da PRACE, para alimentação e permanência, 

e, no caso de Mônica, o ingresso no NEI como monitora bolsista. Sem essas bolsas oferecidas 

pela universidade, a permanência e o desempenho no curso estariam completamente 

prejudicados, ou até mesmo inviabilizados, já que a família de ambas não tinha como lhes 

ajudar financeiramente, pois sua renda gira em torno de dois salários mínimos por mês. Mônica 

relatou que, nos meses em que ainda não possuía bolsa, trabalhava todos os dias, inclusive aos 

fins de semana, para se manter em Ouro Preto-MG. Nesse curto período de tempo, já 

apresentava um excessivo cansaço físico: 

 

quando eu passei no vestibular para Ouro Preto, quando eu fui para Ouro 

Preto, eu não tinha lugar para ficar, aí eu fui assim mesmo. E eu fui com uma 

mala e 30 reais no bolso. E eu fiquei um mês assim lá. E aí eu... Tinha uma 

menina do meu bairro que eu conhecia e eu falei com ela: “olha, eu preciso de 

uma vaga na sua casa, não é nem se tem vaga ou não, eu preciso que uma vaga 

seja criada, porque eu não tenho para onde ir”. E aí eu fiquei três meses nessa 

casa, dormindo no chão no quarto, no meio dela e da outra menina, que dividia 

quarto com ela, porque eu não tinha para onde ir. Mas, e aí, depois que eu 

cheguei na cidade, eu lembro que eu cheguei em um dia, acertei tudo que eu 

tinha que acertar na UFOP, no outro dia, eu já fui atrás das bolsas de 

graduação, porque, aí depois, eu já consegui bolsa lá na PRACE (Mônica, 8º 

período, Direito). 

 

Letícia conta que também tinha dificuldades em permanecer na UFOP, mas que seu 

pai estava empregado e conseguia lhe ajudar com alguns gastos. Quando ele perdeu o emprego, 

sua mãe passou a manter a casa com o salário de auxiliar de limpeza na UNIMED, mesmo 

assim, as dificuldades aumentaram. 

As bolsas oferecidas pela UFOP foram essenciais para a permanência das três 

alunas. Antes dessas bolsas, Mônica e Dandara tinham de trabalhar e chegavam esgotadas nas 

aulas. Elas relataram que isso as impedia de desenvolver suas atividades acadêmicas de forma 

satisfatória e com melhor aproveitamento. 

Assim, as maiores dificuldades das jovens foram em relação à adaptação ao mundo 

universitário e aos problemas econômicos para se manterem na instituição. Elas relatam que 

essas questões financeiras foram resolvidas graças ao recebimento das bolsas permanência, 

alimentação e monitoria. Isso também possibilitou que tivessem tranquilidade para estudar e 
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para usufruir das oportunidades acadêmicas da instituição, além de aproximá-las dos colegas. 

Nos estudos de Portes (2001), também se verificou que a utilização da bolsa permanência e de 

outras bolsas acadêmicas foram essenciais para a permanência na universidade.  

Assim, se o ingresso na universidade é difícil, o percurso universitário se apresenta 

ainda mais complexo para os alunos de camadas populares. Todos os entrevistados, alunos e 

familiares, assinalaram a questão econômica como o maior problema enfrentado. Outros 

fatores, como diferenças culturais, preconceito e dificuldades com conteúdo, também foram 

discutidos pelos entrevistados.  

 

Rosângela: Dona Joselina, quais os desafios você acha que a Dandara enfrenta 

na universidade?  

Joselina: Isso aí é bastante. Bastante, porque, graças a Deus, que está 

conseguindo, a economia é precária. A cor também, nossa, é meio precária. É 

muito desafio (Joselina, avó de Dandara, 6º período, Direito). 

 

Como já mencionado no capítulo 1, Zago (2006) e Portes (2001; 2014) demonstram 

que a falta de recursos financeiros restringe as perspectivas futuras. Famílias de camadas 

populares acabam por priorizar a busca pela sobrevivência. Portes (2001) ressalta ainda que as 

dificuldades financeiras dos alunos de camadas populares impactam o desenvolvimento das 

atividades acadêmicas. Isso fica evidente nos depoimentos de Mônica quando se refere aos 

gastos com alimentação e aluguel no início do curso, e também das demais alunas em relação 

ao transporte, às fotocópias ou à aquisição de livros. Essas questões que foram supridas, em 

alguma medida, pelo recebimento de bolsas da UFOP e pela realização de estágios 

remunerados.  

 

 

4.5 Expectativas para o futuro  

 

 

Quanto às expectativas para o futuro, duas das entrevistadas querem se tornar 

professoras universitárias e se dedicar à academia, mas não descartam a possibilidade de 
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trabalharem como advogadas. Uma das entrevistadas pretende tentar o concurso de magistrada 

ou atuar com Direito desportivo. Os familiares, com exceção do pai de Letícia, que espera que 

ela seja aprovada em um concurso público, afirmaram apenas que esperam a satisfação pessoal 

e profissional das estudantes. 

 

Qualquer coisa que ela escolha e que ela goste de estar fazendo. Pode parecer 

uma utopia a gente fazer o que gosta, né? É, primeiro, tem que gostar do que 

faz, né? Então eu torço para que realmente ela consiga estabilizar, indiferente 

de salário ou não, consiga estabilizar num emprego, né? E consiga se manter 

nesse sentido (Antônio, pai de Letícia, 8º período, Direito). 

 

Aí eu espero que ela seja feliz e siga a carreira dela tranquila, né (Joselina, avó 

de Dandara, 6º período, Direito). 

 

Eu espero que ela supere as dificuldades e que ela tenha um futuro brilhante 

(Sandra, mãe de Mônica, 8º período, Direito). 

  

Todas as estudantes demonstram desejar uma carreira estável, ser boas profissionais 

e alcançar ascensão social. Chama a atenção o fato de que duas delas querem ajudar outras 

pessoas, serem incentivadoras de progressos e, além disso, estudar e aprender mais.  

 

Queria muito dar aula de Sociologia nos cursos, no início assim, porque eu 

falo que, da mesma forma que eu tive professores que foram, para mim, eu 

queria ser para os outros também. E aí eu tinha muita vontade de lecionar para 

início de curso, eu me sinto muito à vontade. Quando eu tive as experiências... 

que eu tive que apresentar minha pesquisa para alunos de 1º período, foram os 

dias, assim, mais espetaculares que eu vivenciei na minha trajetória acadêmica 

(Mônica, 8º período, Direito). 

 

Eu tenho que gostar. Tem que fazer uma coisa que eu gosto. E, com isso, eu 

penso assim, ser um profissional naquilo que eu goste mesmo. E alcançar 

aquilo que eu desejo, né? Tipo assim de ser capacitada, de conseguir ajudar as 

pessoas. Ainda não sei aonde, qual a área. Mas conseguir passar o que eu 

aprendi e ajudar mesmo as outras pessoas um pouco (Letícia, 8º período, 

Direito). 

 

Eu quero ser professora acadêmica (Dandara, 6º período, Direito). 

 

 Observa-se que todas querem ser boas profissionais e conquistar reconhecimento 

social. De toda forma, já ascenderam a degraus mais altos que alguns de seus pais e veem, na 

escolarização, a possibilidade de uma profissão que proporcione melhores condições de vida. 
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Podemos inferir que nossas entrevistadas são alunas que ocupam posição de trânsfugas de 

classe30, em que a “tríplice autorização” (VIANA, 2000) está consumada com caráter de 

continuidade, já que cada parte respeita a história do outro como diferente e própria.  

Observa-se ainda que essas estudantes atingiram metas familiares, como no caso de 

Letícia, e também as traçadas por elas mesmas, como nos casos de Dandara e Mônica, no 

decorrer do percurso acadêmico, e que têm sempre as famílias como apoio e incentivadoras 

durante suas trajetórias. A posição crítica e simbólica é demonstrada na medida em que todas 

as estudantes questionam o elitismo do curso e pretendem contribuir com outros estudantes para 

a superação das barreiras sociais.  

Ficou evidente, durante a pesquisa, que a inserção em um curso de alto prestígio, 

como o Direito, é ainda mais difícil para alunos de camadas populares. A distinção entre os 

estudantes da turma e as alunas investigadas é ressaltada recorrentemente. O tratamento 

burocrático e elitista dispensado por parte de alguns professores também aparece nos 

depoimentos. Essas relações são destacadas pelas alunas como diferentes dos cursos 

frequentados anteriormente e que gozam de um menor prestígio social. Outro aspecto que 

diferencia essa pesquisa de estudos realizados com estudantes pobres na universidade é que, 

para essas alunas, estar no curso de Direito implica sofrer a violência simbólica do ambiente, 

no que diz respeito às roupas de marca, aos bens de consumo, ao conhecimento de outras 

línguas, às disposições prévias para a argumentação, à convivência com estudantes de elevado 

NSE. No que pese tudo isso, estar no curso de Direito representa uma distinção. 

Em resumo, as entrevistas com as estudantes provenientes de camadas populares, 

ingressantes entre 2016 e 2019, no curso de Direito da UFOP e seus familiares, possibilitaram 

identificar as vicissitudes das trajetórias escolares e a importância do apoio familiar, não 

necessariamente ligado às práticas de escolarização. 

  

                                                           
30 Como mencionado anteriormente o significado de “trânsfuga de classe” se refere à mudança, à travessia, à 

mudança de lugar social (VIANA, 2000). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Esta pesquisa discutiu as formas como o sistema de ensino em uma sociedade 

desigual acaba por selecionar um tipo específico de estudante e relegar outros ao não sucesso, 

ou, em alguns casos, ao direcionamento a cursos menos rentáveis no mercado de trabalho e 

menos prestigiosos. Por mais que tenha ocorrido a expansão da universidade brasileira e a 

ampliação de cursos superiores, as desigualdades permanecem e com um tom de legitimidade 

maior, uma vez que a possibilidade de acesso já existe.  

Muitas crianças de camadas populares não resistem por muito tempo nas 

instituições de ensino e são submetidas às mais diversas formas de eliminação. Os dados 

trazidos no capítulo 1 confirmam tal fenômeno. O número de alunos mais pobres que 

abandonam a escola é 10% maior em relação aos jovens mais ricos. Além disso, demonstram 

que os alunos não brancos, de menor renda e do sexo masculino são os que saem mais cedo da 

escola. 

Esses estudantes têm o percurso escolar marcado por incontáveis dificuldades, de 

ordem econômica, social ou pessoal. Os que conseguem chegar à universidade já romperam 

com um ciclo de abandono ou evasão da escola por parte de seus ancestrais ou de pessoas de 

seu convívio, que, muitas vezes, nem mesmo conseguiram completar o ensino básico.  

As ações afirmativas criadas a partir dos anos 2000, principalmente a partir da Lei 

nº. 12.711, de 29 de agosto de 2012, se constituíram como uma “mola propulsora” para a 

mudança do perfil universitário ao destinar parte das vagas para estudantes de escola pública, 

em que metade delas são reservadas para alunos com renda familiar per capta de até 1,5 salário. 

Dentro desse quantitativo, a legislação estabeleceu a parcela a ser destinada a estudantes negros, 

pardos, pretos e pessoas com deficiência, de acordo com sua porcentagem na unidade da 

federação onde está instalada a instituição. 

No entanto, cursos elitizados, como o de Direito, mantêm uma “impermeável 

hierarquia” ao abrir pouco espaço para a democratização, conforme discutido por Vargas 

(2010). Existe uma elevada concorrência pelas vagas dos cursos de Direito, mesmo com a 

ampliação das universidades. De acordo com os dados apresentados no capítulo 2, elas 

continuam a ser preenchidas por estudantes de elevado NSE: 42% deles têm renda familiar de 
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mais de seis salários mínimos e 31% têm renda de até três salários e são, em sua maioria, 

brancos. Além, disso a aprovação na prova da OAB, obrigatória para o exercício da profissão, 

se constitui como um distintivo, já que nem todos os bacharéis poderão ser advogados. 

O que pudemos observar é que ocorreu uma expansão de universidades, de campus 

e de cursos, mas que isso ocorreu atrelado a uma desigualdade horizontal, uma democratização 

segregativa, que perpetuou desigualdades preexistentes. A política de cotas se mostrou efetiva 

para uma mudança do perfil universitário, no entanto, carrega em si a dificuldade de adaptação 

e de permanência de alunos oriundos de camadas populares, muitos deles negros. Os dados 

trazidos nesta pesquisa nos revelam que o curso de Direito ainda tem um contingente grande de 

estudantes com uma elevada renda e que os alunos de camadas populares ainda estão em menor 

número no referido curso. Tal constatação não se mostra diferente no curso de Direito da UFOP.   

A grande questão que este trabalho buscou responder é sobre quais fatores 

influenciaram o ingresso e a permanência de estudantes de camadas populares em um curso de 

alto prestígio social, de elevada concorrência e de um elitismo centenário. Buscou-se enfocar, 

ainda, qual o papel da família para a longevidade escolar e quais foram os aspectos que 

possibilitaram a adaptação e a permanência no curso. Assim, se apresentou, como objetivo 

geral, investigar os principais fatores que influenciaram o ingresso e a permanência de 

estudantes de camadas populares no curso de Direito da UFOP. 

O arcabouço teórico se constituiu a partir de trabalhos de autores da Sociologia da 

Educação, como Dubet (2001), Bourdieu (2007), Nogueira (1990) e Thin (2006), para a 

discussão sobre as desigualdades sociais que se revestem em desigualdades educacionais. 

Também foram abordados autores como Lahire (2004), Zago (2006), Viana (2011), Lacerda 

(2006) e Portes (2001), para discutir sobre sucesso e longevidade escolar nas camadas 

populares, além de Nogueira (2004) e Coulon (2017) que tratam, respectivamente, da escolha 

do curso superior e da afiliação universitária. 

Do ponto de vista metodológico, esta dissertação considerou a escolha da amostra, 

o curso de Direito da UFOP, selecionado por ser considerado de elevado prestígio social e que, 

consequentemente, tem um dos maiores NSEs da universidade e alta concorrência. A UFOP foi 

escolhida por ser a única universidade pública na região e por se configurar como uma das 

poucas oportunidades para jovens de camadas populares que são moradores de Mariana-MG, 

de Ouro Preto-MG e das demais cidades do entorno ingressarem em um curso próximo à sua 

residência. O estudo considerou a análise de dados nacionais relativos aos estudantes de 
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camadas populares matriculados no curso de Direito e também da UFOP, em nível institucional. 

Foram realizadas entrevistas com três estudantes e com seus familiares, analisadas com base 

em todos esses pontos informados.  

A partir dos critérios estabelecidos – ter ingressado por cota social, com renda per 

capta de até 1,5 salário, entre os anos de 2016 e 2019, com recebimento de bolsa da PRACE, 

além de ter um familiar que se dispôs a conceder uma entrevista –, foram selecionados os 

possíveis entrevistados. Ressalta-se que, inicialmente, a seleção dos estudantes a serem 

entrevistados ocorreria unicamente por meio da análise dos documentos cedidos pela UFOP, 

feita no início da pesquisa, no entanto, em decorrência da pandemia causada pelo novo 

coronavírus, essa possibilidade foi inviabilizada e optamos por uma complementação. Assim 

adotamos a técnica de amostragem em bola de neve para acessar as alunas e os documentos da 

UFOP para confirmar o modo de ingresso na UFOP e o recebimento de bolsa da PRACE. As 

três alunas selecionadas indicaram um familiar como o principal responsável pela sua 

escolarização e eles também concordaram em contribuir com a pesquisa. As entrevistas foram 

realizadas por meio do Google Meet, também em decorrência da pandemia e das orientações 

de distanciamento e isolamento social da OMS. 

O trabalho foi dividido em quatro capítulos. No primeiro, trouxemos uma 

contextualização das desigualdades escolares com base nos dados nacionais sobre evasão e 

reprovação, que se configura como um verdadeiro afunilamento educacional e, a partir deles, 

tecemos uma discussão sobre as desigualdades escolares como reflexo das desigualdades 

sociais e, por fim, analisamos o sucesso e a longevidade escolar nos meios populares. No 

segundo capítulo, abordamos a expansão das universidades, a mudança do perfil universitário 

após a implementação das ações afirmativas e as questões relativas à escolha e à permanência 

em um curso superior. No terceiro capítulo, foi apresentado o campo de pesquisa e o percurso 

metodológico. No último, trouxemos os perfis dos entrevistados de acordo com os eixos e os 

resultados à luz da teoria, dos dados discutidos e das categorias de análise. 

O estudo de natureza qualitativa realizado com essas três alunas e seus familiares 

nos permitiu observar alguns aspectos importantes atinentes ao processo escolar, à adaptação e 

à permanência no curso, além de suas expectativas futuras. Conhecer as especificidades dos 

percursos escolares das alunas até a universidade nos mostrou caminhos superados, em grande 

medida, a partir da maneira como elas mobilizavam os recursos que dispunham. Esses desafios 

foram apoiados pelas famílias a todo momento. 
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Construíram percursos escolares de sucesso improváveis, levando em consideração 

as variáveis dos anos de estudos dos seus ascendentes (Dandara é a única cujos tios já tinham 

curso superior quando ela ainda era criança), a ocupação dos pais, a condição econômica 

familiar e as práticas socializadoras familiares.  

Todas as universitárias entrevistadas tiveram trajetórias lineares marcadas pela 

ausência de reprovações e quase sem recuperações. Apenas Letícia frequentou escola particular 

na Educação Infantil. Dandara não cursou essa modalidade de ensino. Essas alunas são 

provenientes de famílias com constituição diversa. As famílias da Mônica e Letícia são 

menores. Já Dandara advém de um núcleo familiar extenso. Os pais de Mônica têm baixa 

escolarização, mas, nos casos de Dandara e Letícia, pelo menos um dos ascendentes tem curso 

superior, concluído depois de casados e de terem filhos. Os pais das duas estudantes têm 

profissões de baixa remuneração e pouco valorizadas socialmente. Quanto à participação 

familiar no processo de escolarização, tanto a entrevista com as estudantes quanto com os seus 

familiares possibilitou perceber que, com exceção da família de Letícia, que se configura como 

um caso típico de grande esforço nos meios populares, nas outras duas, não havia um projeto 

intencional de escolarização. Por mais que essas famílias tivessem lógicas socializadoras 

diferentes daquelas da escola, como apresentado por Thin (2006), os familiares tiveram um 

papel fundamental de incentivadores do progresso das alunas e, consequentemente, da melhoria 

de suas vidas futuras. Verificou-se que havia um controle sistemático da vida das filhas no que 

tange à interação com colegas, à importância do respeito, aos lugares que poderiam ser 

frequentados, aos horários de realizar as refeições, por mais que não houvesse hora estabelecida 

para estudar. Assim, as filhas e a neta acabaram sendo dóceis à cultura escolar, o que se 

configura como a ordem moral doméstica apresentada por Lahire (2004).  

O pai de Letícia fazia um acompanhamento mais regular e pautado na cobrança e 

no auxílio ao aprendizado escolar, o que era feito pela mãe de Mônica e pela avó de Dandara 

no início da escolarização. Esse acompanhamento passou a ser realizado, no caso das últimas 

famílias, por meio de uma valorização do saber e da escola e com a ajuda de terceiros quando 

o avanço dos graus de estudo não permitia mais intervenções pedagógicas. Além disso, essas 

famílias não dispunham de conhecimentos acerca do funcionamento do sistema de ensino. 

Quanto à origem social, uma é proveniente de meios rurais, criada pelos pais. A 

segunda proveniente de uma cidade do interior, também criada pelos pais, com certa 

estabilidade financeira, pois ambos os genitores trabalhavam em serviços formais. A última 
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também é proveniente de uma cidade do interior, com uma família extensa e teve sua criação 

compartilhada com a avó. 

Todas têm, em comum, a busca por uma escola de Ensino Médio que suprisse a 

formação oferecida no Ensino Fundamental na escola pública “comum”, duas em institutos 

federais e a terceira em uma escola estadual de excelência. Elas recorreram, ainda, à estratégia 

extraescolar de escolarização: a realização de cursinho pré-vestibular para o ingresso na 

universidade, sempre com busca de bolsas de estudos e preços acessíveis. Percebemos que esses 

recursos se constituem em estratégias para se alcançar o Ensino Superior. Outra característica 

do grupo é o ingresso na universidade por meio de cotas, o que era requisito para a amostragem, 

no entanto, duas delas também combinaram o ingresso por escola pública e renda de até 1,5 

salário com as cotas raciais.   

Outro aspecto em comum e importante é que as três já possuíam uma experiência 

no Ensino Superior, pois Mônica concluiu o curso de Ciências Sociais e as outras duas 

abandonaram suas graduações depois de dois ou três semestres, o que também pode ser 

considerado uma estratégia para o ingresso em um curso mais concorrido. 

Quanto ao processo de escolarização, também foi identificada a presença marcante 

de professores que incentivavam a progressão nos estudos, que atuavam como suporte para 

obtenção de conhecimentos sobre o sistema de ensino, e auxiliavam a busca por melhores 

escolas em decorrência da baixa qualidade ofertada pelas escolas públicas comuns. Percebe-se 

claramente que a atenção dada por esses professores contribuiu para seus sucessos escolares 

sucessivos, como abordado por Oliveira (1988). 

Todas as estudantes entrevistadas ingressaram na universidade com idades entre 19 

e 25 anos, um pouco mais tarde em relação à média, porque já tinham cursado totalmente ou 

parcialmente um curso superior antes.  

Apesar desses esforços e de sempre terem sido consideradas boas alunas tanto por 

elas mesmas, quanto por seus familiares, somente Mônica relatou não ter encontrado 

dificuldades no início do curso de Direito, o que também pode se dever ao fato de já ter cursado 

integralmente outro curso de graduação.  

A trajetória universitária dessas jovens se apresentou com maior complexidade no 

início, o que reflete uma dificuldade de se socializar, em razão de problemas econômicos e 

sociais. Isso também aparecem nos estudos de Oliveira e Portes (2014), Coulon (2008) e de 
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Bourdieu (2015). A discriminação sofrida por Letícia e, mais ainda, por Dandara se apresenta 

como uma realidade tanto dentro como fora do espaço universitário. Dandara sentiu o racismo 

tanto no episódio do Restaurante Universitário, quando foi parada na catraca, quanto na seleção 

para um projeto, quando o professor alegou que ela não tinha perfil para integrar a equipe, 

mesmo que atendesse a todos os requisitos. Essas estudantes acabaram delimitando bem os 

espaços sociais que podiam ocupar. Apesar das dificuldades enfrentadas no início do curso, 

todas tiveram um bom desempenho, o que confirma a excelência de seus percursos escolares. 

Os desafios presentes na universidade se deram em decorrência de um 

estranhamento (COULON, 2008) inicial em relação aos colegas e ao curso, e de um sentimento 

de não pertencimento (BOURDIEU, 2015), uma vez que existem questões importantíssimas 

ligadas à adaptação e à permanência de estudantes de camadas populares. A continuação dos 

estudos das entrevistadas na universidade somente foi possível pelas bolsas de permanência e 

de alimentação fornecidas pela PRACE e por outras ligadas às atividades de monitoria e de 

extensão. Mais recentemente, o estágio também se apresentou como uma atividade remunerada 

importante para a continuidade do curso, pois nenhuma das alunas tem trabalho regulamentado 

e pode contar com a manutenção integral de seus estudos por seus familiares.  

Importante ressaltar que as atividades de lazer de todas são bastantes limitadas e 

que a dedicação à vida universitária é muito evidente em seus discursos, tanto em relação aos 

estudos, quanto em relação às atividades relacionadas às bolsas e aos estágios.  

No que se refere às expectativas de futuro das estudantes, o diploma do curso de 

Direito possibilitará à Letícia seguir concurso público, para buscar ocupar uma vaga de 

magistrada ou se dedicar ao Direito desportivo. Dandara e Mônica pretendem ingressar em uma 

pós-graduação e se dedicar à pesquisa. Não descartam advogar, mas querer seguir a carreira 

acadêmica.  

Abordar todas essas questões por meio do pensamento familiar também foi muito 

importante, pois a maioria dos estudos busca aprender a trajetória por meio de uma 

autobiografia, por um discurso próprio do indivíduo. Pudemos ver o que esses percursos 

representavam para os responsáveis pelas estudantes, o quanto eles foram difíceis também dos 

pontos de vista deles e o quanto abriram mão de seus desejos para que as filhas e a neta 

realizassem seus sonhos. Além disso, percebemos que a elevação de escolaridade por parte das 

filhas e neta também possibilitou uma mudança em relação a escolaridade por parte dos pais e 

avô.  
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Assim, pensar os percursos escolares longevos impõe analisá-los sob a ótica de uma 

interdependência de fatores: os próprios indivíduos; seus interlocutores, como pais, professores 

e vizinhos; os recursos materiais e culturais. 

Ainda há muito a se discutir em relação à presença de estudantes de camadas 

populares em cursos de alto prestígio. Apesar dos limites da pesquisa não darem conta de 

analisar as condições materiais e culturais em essência e pelo restrito número da amostragem, 

podemos afirmar que os objetivos foram atendidos. Em que pese as dificuldades dos estudantes 

e de seus familiares, eles ingressam em cursos superiores e de alto prestígio e estão conseguindo 

conduzir a vida universitária de modo que o curso possibilite uma mudança social, cultural e 

econômica, permeada por um posicionamento crítico e simbólico. Essa pesquisa traz, como 

sugestão para trabalhos futuros, o aprofundamento das questões étnico-raciais e o impacto do 

estudo de um dos irmãos nos projetos escolares de jovens pobres. 

Concluindo, é importante ressaltar que o desenvolvimento da pesquisa me foi muito 

prazeroso. Todas as estudantes e seus familiares se mostraram interessados em participar. Às 

vezes, com adaptação das ferramentas para o contato on-line, em outras, com deslocamentos 

(como no caso de Dona Joselina, que foi até a casa da neta), com a repetição de chamadas 

interrompidas por quedas de energia, ou com preocupações referentes à fala. As histórias 

estavam sempre recheadas de lembranças de passagens difíceis, mas também de grandes 

alegrias. Houveram muitos momentos de emoção, principalmente por parte dos familiares ao 

relembrarem as trajetórias das alunas, as homenagens na escola, a formatura, entre outros fatos 

marcantes. Esses relatos são extremante motivadores e se reportam a superações sucessivas. As 

estudantes e seus familiares me ensinaram a não desistir nunca, por mais que o caminho seja 

difícil. Me senti muito acolhida por todos. 
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APÊNDICE I – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

(ESTUDANTE) 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Prezado(a) estudante,  

 

Você está sendo convidado(a) a participar, como voluntário(a) e de forma não remunerada, da 

pesquisa intitulada Quando as camadas populares chegam aos cursos de alto prestígio: 

trajetórias de sucesso de estudantes de Direito da Universidade Federal de Ouro Preto, de 

responsabilidade da pesquisadora Rosângela Aparecida Lopes da Silva, mestranda do Programa 

de Pós-graduação em Educação da Universidade Federal de Ouro Preto, sob orientação da Profa. 

Dra. Rosa da Exaltação Coutrim.  

Esta pesquisa pretende investigar os principais fatores que contribuiram para o ingresso de 

estudandes de camadas populares no curso de Direito da Universidade Federal de Ouro Preto, 

com foco na trajetória escolar. 

A sua participação no estudo consiste em responder questões elaboradas pela pesquisadora na 

forma de entrevista. O roteiro de entrevista inclui questões relacionadas à sua trajetória 

acadêmica e terá duração aproximada de 60 minutos. 

Esta atividade não é obrigatória e, a qualquer momento, você poderá desistir de participar e 

retirar seu consentimento, sem que sofra qualquer penalização ou prejuízo (Res. no. 466/12, 

CNS/MS). 

Ao decidir participar deste estudo, esclareço que: 

 Caso você não se sinta à vontade com alguma questão da entrevista, poderá deixar de 

respondê-la, sem que isso implique em qualquer prejuízo;  

 As informações fornecidas poderão, mais tarde, ser utilizadas para trabalhos científicos e a 

sua identificação será mantida em sigilo, isto é, não haverá chance de o seu nome ser 

identificado e seu completo anonimato é assegurado; 

 Devido ao caráter confidencial, essas informações serão utilizadas apenas para os objetivos 

de estudo. Por isso, a entrevista será gravada, com o seu consentimento, para possibilitar o 

registro de todas as informações fornecidas por você, que serão, posteriormente, transcritas. 

Tais gravações serão mantidas sob a guarda da pesquisadora que, após a transcrição, 

guardará o conteúdo gravado;  

 A realização da entrevista será no lugar de sua escolha e sua participação não implica em 

nenhum custo financeiro, mas, caso tenha alguma despesa em decorrência desta entrevista, 

será ressarcido(a) pela pesquisadora responsável; 

 O estudo apresenta benefícios, conforme a Res. no. 466/12 (CNS/MS). Dessa forma, esta 

pesquisa poderá ajudá-lo(a) a refletir sobre sua trajetória acadêmica. Como benefícios 

indiretos, a investigação ampliará o conhecimento sobre o acolhimento, a adaptação e as 

dificuldades enfrentadas pelos estudantes de camadas populares, e poderá subsidiar trabalhos 

futuros nesta temática; 

 Há o risco de desconforto em decorrência da gravação da entrevista pelo fato de abordar 

conteúdos íntimos. Caso isso ocorra, você poderá solicitar a imediata interrupção da 

atividade, no caso da entrevista; 

 Existem, também, eventuais desconfortos e risco mínimo para os participantes da pesquisa, 

uma vez que serão discutidos temas pessoais e a atividade demandará tempo, mas eles 
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responderão apenas quando se sentirem seguros, confortáveis e se tiverem disponibilidade.  

Serão tomados os devidos cuidados durante a realização da observação, da análise do 

material e da entrevista, para impedir a ocorrência de danos de ordem moral, intelectual, 

emocional ou espiritual; 

 O(A) aluno(a) irá autorizar por escrito, em caso de concordância, o acesso ao endereço do(a) 

pai(mãe) ou outro responsável legal.  

Este documento contém duas vias: uma ficará com você e a outra com a pesquisadora. 

Em caso de dúvida ou outra necessidade, você poderá entrar em contato por meio dos 

endereços/telefones: 

Rosângela Aparecida Lopes da Silva e Rosa Maria da Exaltação Coutrim – Telefone 

(31)35579434 – ICHS, Rua do Seminário, s/n, Mariana-MG 

Caso queira algum esclarecimento ético, pode entrar em contato com o Comitê de Ética em 

Pesquisa da UFOP: (31) 35591368 – Morro do Cruzeiro – Centro de Convergência, Campos 

Universitário, UFOP, Ouro Preto-MG –e-mail: cep.propp@ufop.edu.br. 

 

Eu, ___________________________________________________ aceito, voluntariamente, 

participar deste estudo, estou ciente de que estou livre para, a qualquer momento, desistir de 

colaborar com a pesquisa, sem que isso acarrete qualquer prejuízo. Autorizo também a gravação 

da entrevista. 

 

Local e data: ________________________________________________________________ 

Assinatura do(a) participante: ___________________________________________________ 

Assinatura da pesquisadora: _____________________________________________________ 
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APÊNDICE II – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

(FAMÍLIA DO ESTUDANTE) 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Prezado(a),  

 

Você está sendo convidado(a) a participar, como voluntário(a), e de forma não remunerada, da 

pesquisa intitulada Quando as camadas populares chegam aos cursos de alto prestígio: 

trajetórias de sucesso de estudantes de Direito da Universidade Federal de Ouro Preto, de 

responsabilidade da pesquisadora Rosângela Aparecida Lopes da Silva, mestranda do Programa 

de Pós-graduação em Educação da Universidade Federal de Ouro Preto, sob orientação da Profa. 

Dra. Rosa da Exaltação Coutrim.  

Esta pesquisa pretende investigar os principais fatores que contribuiram para o ingresso de 

estudandes de camadas populares no curso de Direito da Universidade Federal de Ouro Preto, 

com foco na trajetória escolar. 

A sua participação no estudo consiste em responder questões elaboradas pela pesquisadora na 

forma de entrevista. O roteiro de entrevista inclui questões relacionadas à trajetória acadêmica 

do(da) seu(sua) filho(a), ou neto(a), ou sobrinho(a) e terá duração aproximada de 60 minutos. 

Esta atividade não é obrigatória e, a qualquer momento, você poderá desistir de participar e 

retirar seu consentimento, sem que sofra qualquer penalização ou prejuízo (Res. no. 466/12, 

CNS/MS). 

Ao decidir participar deste estudo, esclareço que: 

 Caso você não se sinta à vontade com alguma questão da entrevista, poderá deixar de 

respondê-la, sem que isso implique em qualquer prejuízo;  

 As informações fornecidas poderão, mais tarde, ser utilizadas para trabalhos científicos e a 

sua identificação será mantida em sigilo, isto é, não haverá chance de o seu nome ser 

identificado e seu completo anonimato é assegurado; 

 Devido ao caráter confidencial, essas informações serão utilizadas apenas para os objetivos 

de estudo. Por isso, a entrevista será gravada, com o seu consentimento, para possibilitar o 

registro de todas as informações fornecidas por você, que serão, posteriormente, transcritas. 

Tais gravações serão mantidas sob a guarda da pesquisadora que, após a transcrição, 

guardará o conteúdo gravado;  

 A realização da entrevista será no lugar de sua escolha e sua participação não implica em 

nenhum custo financeiro, mas, caso tenha alguma despesa em decorrência desta entrevista, 

será ressarcido(a) pela pesquisadora responsável;  

 O estudo apresenta benefícios, conforme a Res. no. 466/12 (CNS/MS). Dessa forma, esta 

pesquisa poderá ajudá-lo(a) a refletir sobre como sua participação ajudou na trajetória 

acadêmica de alguém próximo. Como benefícios indiretos, a investigação ampliará o 

conhecimento sobre o acolhimento, a adaptação e as dificuldades enfrentadas pelos 

estudantes de camadas populares, e poderá subsidiar trabalhos futuros nesta temática; 

 Há o risco de desconforto em decorrência da gravação da entrevista pelo fato de abordar 

conteúdos íntimos. Caso isso ocorra, você poderá solicitar a imediata interrupção da 

atividade. 

 Existem também eventuais desconfortos e risco mínimo para os participantes que irão 

participar desta pesquisa, uma vez que serão discutidos temas pessoais e demandará tempo, 
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mas eles responderão apenas quando se sentirem seguros, confortáveis e se tiverem 

disponibilidade.  Serão tomados os devidos cuidados durante a realização da observação, da 

análise do material e da entrevista, para impedir a ocorrência de danos de ordem moral, 

intelectual, emocional ou espiritual.  

Este documento contém duas vias: uma ficará com você e a outra com a pesquisadora. 

Em caso de dúvida ou outra necessidade, você poderá entrar em contato por meio dos 

endereços/telefones: 

Rosângela Aparecida Lopes da Silva e Rosa Maria da Exaltação Coutrim – Telefone 

(31)35579434 – ICHS, Rua do Seminário, s/n, Mariana-MG 

Caso queira algum esclarecimento ético, pode entrar em contato com o Comitê de Ética em 

Pesquisa da UFOP: (31) 35591368 – Morro do Cruzeiro – Centro de Convergência, Campos 

Universitário, UFOP, Ouro Preto-MG –e-mail: cep.propp@ufop.edu.br. 

 

Eu, ____________________________________________________ aceito, voluntariamente, 

participar deste estudo, estou ciente de que estou livre para, a qualquer momento, desistir de 

colaborar com a pesquisa, sem que isso acarrete qualquer prejuízo. Autorizo também a gravação 

da entrevista. 

 

Local e data: _________________________________________________________________ 

Assinatura do(a) participante: ___________________________________________________ 

Assinatura da pesquisadora: _____________________________________________________ 
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