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RESUMO 

 

Esta pesquisa se insere no contexto de expansão e interiorização da educação superior 

ocorrida com grande intensidade no período de 2003 a 2014 no Brasil. Esse fenômeno 

possibilitou que um maior número de estudantes oriundos de classes populares pudesse 

ingressar no ensino superior, seja ele público ou privado. No entanto, as políticas e ações que 

incentivaram a entrada desses estudantes não se deram com a mesma ênfase na permanência e 

êxito, resultando em altos índices de evasão e retenção. Nesse sentido, esse trabalho se propõe 

a investigar, descrever e analisar a trajetória de vida escolar e as estratégias de escolarização 

que possibilitaram a permanência e o êxito de estudantes que, apesar de condições 

socioeconômicas desfavoráveis, conseguiram ingressar no ensino superior. Como campo 

empírico de investigação, foram escolhidas duas Instituições Federais de Educação Superior 

(IFES) localizadas no município de Crateús, no estado do Ceará. Os parâmetros de análise 

partiram dos aportes teóricos da sociologia da educação, com destaque para os estudos de 

Pierre Bourdieu e Bernard Lahire. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, utilizando-se como 

técnica de coleta de dados a entrevista em profundidade com o objetivo de construção de 

retratos sociológicos e a observação direta. A partir da elaboração de sete retratos sociológicos, 

foi possível perceber a variação de disposições e práticas sociais que acompanham os 

percursos escolares de estudantes oriundos de camadas populares.  

 

Palavras-chave: Trajetórias escolares. Camadas Populares. Educação Superior.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

This research is part of the context of the expansion and internalization of higher education 

that occurred with great intensity in the period from 2003 to 2014 in Brazil. This phenomenon 

enabled a greater number of students from popular classes to enter higher education, be it 

public or private. However, the policies and actions that encouraged the entry of these 

students were not given the same emphasis on permanence and success, resulting in high rates 

of dropout and retention. In this sense, this work intends to investigate, describe and analyze 

the school life trajectory and the strategies of schooling that allowed the permanence and 

success of students who, despite unfavorable socioeconomic conditions, were able to enter 

higher education. As an empirical field of investigation, two Federal Institutions of Higher 

Education (IFES) were chosen, located in the municipality of Crateús, in the state of Ceará. 

The parameters of analysis started from the theoretical contributions of the sociology of 

education, with emphasis on the studies of Pierre Bourdieu and Bernard Lahire. It is a 

qualitative research, using as data collection technique the in-depth interview with the 

objective of constructing sociological portraits and direct observation. From the elaboration of 

seven sociological portraits, it was possible to perceive the variation of dispositions and social 

practices that accompany the school routes of students coming from popular layers. 

 

Keywords: School trajectories. Popular layers. College education. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

“Só se pode compreender verdadeiramente tudo que é 

dito na conversa de três estudantes se soubermos ler, em 

suas palavras, a estrutura das relações objetivas 

presentes e passadas entre sua trajetória e a estrutura dos 

estabelecimentos escolares que eles frequentaram e, por 

isso, toda a estrutura e a história do sistema de ensino 

que nelas se exprime.” (BOURDIEU, 1997, p. 23).  

 

Esta pesquisa se insere no contexto de expansão e interiorização da educação 

superior ocorrida com grande intensidade no período de 2003 a 2016 no Brasil. De acordo 

com dados da Secretaria de Educação Superior (SESU), entre os anos de 2003 a 2014, houve 

um crescimento superior a 40% das Instituições Federais de Educação Superior (IFES) com 

destaque para algumas regiões como Nordeste e Norte que tiveram um aumento no percentual 

de matriculas de 94% e 76% respectivamente.  

Esse fenômeno possibilitou que um maior número de estudantes oriundos de 

classes populares pudesse ingressar no ensino superior, seja ele público ou privado. No 

entanto, o que podemos perceber é que as políticas e ações que incentivaram o ingresso desses 

estudantes no ensino superior não se deram com a mesma ênfase na permanência e êxito 

escolar, resultando em altos índices de evasão, retenção e vagas ociosas nesse nível de ensino.  

Nesse sentido, o objetivo geral deste trabalho foi investigar, descrever e analisar 

as trajetórias escolares de estudantes que, apesar de condições socioeconômicas desfavoráveis 

e ausência de perspectivas de longevidade escolar
1
, conseguiram ingressar no ensino superior 

no contexto de expansão da educação. Como matriz teórica de análise, utilizamos como 

referência a sociologia da educação, dialogando com autores como Tinto (2012), Coulon 

(2008), Zago (2010), Nogueira (2002), Bourdieu (2008) e Lahire (2004). Contudo, os aportes 

teóricos metodológicos, propostos por Lahire, que consistem na produção de “retratos 

sociológicos” a partir de entrevistas em profundidade, ganharam destaque na exposição das 

trajetórias analisadas.  

Utilizamo-nos dos recursos de uma pesquisa qualitativa, tendo em vista que se 

trata de um objeto que privilegia o sentido que os sujeitos conferem às suas ações, tornando-

                                                 
1
 A longevidade escolar é entendida na literatura sobre trajetórias escolares como a permanência no sistema 

escolar até o ensino superior (VIANA, 2000).  
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se relevante os significados e as representações atribuídas aos diferentes aspectos da realidade 

vivenciada. O olhar sob o objeto se deu por dois eixos de análise, o macro e o 

microssociológico. Para tanto, como técnica de coleta de dados realizamos uma pesquisa 

bibliográfica e documental nas legislações sobre educação superior como forma de 

compreender o contexto histórico e entrevistas semiestruturada com seis estudantes de duas 

Instituições Federais de Educação Superior (IFES), localizadas no município de Crateús, no 

estado do Ceará, assim como a observação direta em alguns aspectos dos itinerários escolares 

desses entrevistados. 

 A partir da reconstrução dos sete “retratos sociológicos” de estudantes, foi 

possível observarmos o caráter dinâmico da formação dos percursos escolares no ensino 

superior, marcados por ingressos, interrupções e retornos, além da utilização de uma 

variedade de estratégias para permanecer e ter êxito na universidade.    

Como forma de orientar essa investigação, partimos das seguintes questões 

norteadoras: quais foram as estratégias materiais e simbólicas adotadas pelos estudantes das 

classes populares e por suas famílias que possibilitaram sua permanência e êxito no ensino 

superior? Quais suas condições de acesso aos diferentes tipos de capitais que se mostraram 

essenciais para inclusão no espaço universitário? Como foram construídas e desenvolvidas 

suas estratégias escolares? Quais as reformulações na política de educação superior que 

permitiram maior acesso de camadas populares ao ensino superior?  

Complementando o objetivo geral, colocamo-nos outros três objetivos: analisar os 

direcionamentos da política de educação superior desenvolvida pelos governos de Lula da 

Silva (2003-2010); compreender e analisar como a expansão da educação superior, em 

especial a interiorização e democratização, tem possibilitado a inclusão de estudantes de 

classes populares ao ensino superior, em especial os estudantes matriculados nos campi da 

Universidade Federal do Ceará (UFC) e do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Ceará (IFCE) e, por fim, construir retratos sociológicos que expressem as 

estratégias de acesso, permanência e êxito de estudantes oriundos de camadas escolares na 

educação superior.  

Conforme nos lembra Nogueira e Zago (2013, p. 141), se os estudantes não são 

todos estudantes no mesmo grau, e os estudos ocupam um lugar variável em suas vidas, 

dependendo não só de suas características singulares, mas também da rede de relações sociais 

nas quais eles se inserem, e se o acesso à educação não se dá de forma igualitária para os 

diferentes segmentos sociais, torna-se relevante investigar as dinâmicas socializadoras que 

estruturam essas trajetórias escolares. 
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Assim, essa investigação se justifica a partir da necessidade de contribuir com 

estudos sobre expansão da educação superior, numa perspectiva de análise macrossocial, 

refletindo sobre seu papel na democratização do ensino, mas, sobretudo, numa perspectiva 

microssocial, privilegiando um enfoque sobre as histórias de vida de determinados sujeitos 

que ingressaram em Instituições de Ensino Superior (IES) públicas durante o processo de 

expansão. 

Outra justificativa se funda no cotidiano do meu exercício profissional como 

assistente social de uma das instituições pesquisadas e na curiosidade de compreender como 

se constituíam as estratégias de permanência e êxito de estudantes pobres que ingressaram no 

ensino superior, tendo em vista que se trata de um universo que muitos deles nunca pensarem 

em adentrar e, por conseguinte, não planejaram antecipadamente como enfrentariam as várias 

adversidades que costumam surgir.        

No cotidiano do meu trabalho, tem sido bastante comum receber estudantes que 

realizam a matricula no curso superior escolhido, mas não sabem ou não tem ainda planejado 

como vão fazer para conseguir ir às aulas, para se deslocar diariamente do seu município até o 

campus onde irão estudar, seja por não possuírem as condições financeiras necessárias ou 

mesmo por impossibilidade de transporte para deslocamento. Durante os primeiros dias de 

aula no IFCE, campus Crateús, e nos seminários de acolhida aos estudantes
2
, costumava 

perguntar quais deles tinham o pai ou a mãe que havia cursado o ensino superior. Em reunião 

de pais, mães e responsáveis ou durante visitas domiciliares, eu perguntava também, quais 

deles imaginavam que seu filho teria a oportunidade de cursar um curso superior. 

Na primeira ocasião, era pouquíssimo o número de alunos cujos pais tinham 

ensino superior. Em auditório lotado com 180 lugares, apenas cerca de 8 a 10 estudantes 

respondiam positivamente. Na segunda ocasião, era muito comum o sentimento de felicidade 

e surpresa em ver o filho no ensino superior. As repostas à indagação vinham sempre 

acompanhadas de esperança de um futuro promissor para o filho, mas também de muita 

preocupação em relação às condições materiais que viabilizassem a permanência no curso. 

Tais sentimentos mostram que o ingresso no ensino superior não é, ainda, um percurso natural 

e esperado pela maioria dos jovens residentes em municípios do interior do estado, 

principalmente aqueles de camadas populares.  

“Ver meu filho fazendo uma faculdade é um sonho que merece qualquer sacrifício 

                                                 
2
 Refiro-me aos semestres letivos de 2016.1, 2016.2 e 2017.1. Durante o seminário de acolhida de novos 

estudantes, os servidores que atuam com apoio ao ensino, como é o meu caso, costumam apresentar suas 

funções e atividades realizadas na instituição.  
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da gente. Trabalho na roça satisfeita porque sei que ele vai ter uma vida melhor, e é daqui que 

eu pelejo para tirar o sustento dela lá no Crateús. Pensa que é fácil? É não”
3
. A fala da mãe de 

um estudante ilustra bem que o percurso desses estudantes na universidade não é linear nem 

algo garantido a partir da oportunidade do ingresso, dependendo apenas do seu esforço 

intelectual, mas é atravessado por uma série de percalços, como deixar a casa dos pais na zona 

rural, dividir o aluguel com amigos na cidade, acordar muito cedo para pegar o ônibus que só 

passa em determinado horário, contar os gastos com alimentação, aluguel, água, energia, e 

principalmente, para alguns, lidar com a incerteza quanto a conclusão do curso.  

Outro viés que explica e justifica o interesse pela temática está muito além da 

objetividade dos dados e das experiências profissionais, mas ocupa o campo das motivações 

que levam um pesquisador a escolher determinado tema em particular. Sendo assim, não 

posso deixar de mencionar que minha opção por este assunto deriva, também, do fato de que 

sou natural do interior do estado do Ceará e para ingressar e permanecer na educação superior 

tive que lançar mão de uma série de estratégias, algumas delas até colidindo diretamente com 

os objetivos de aprendizagem do curso
4
. 

Vale ressaltar, ainda, que embora a temática da democratização da educação 

superior através do acesso e permanência de classes menos favorecidas na universidade tenha 

sido pauta de muitas discussões nos últimos anos, ainda é pequena a produção de trabalhos 

acadêmicos que enfoquem as trajetórias escolares desses sujeitos, combinando uma análise 

das influências macrossociais com as percepções microssociais, mais ligadas ao cotidiano de 

vida desses sujeitos.    

Em levantamento sobre o estado da arte dos estudos sobre trajetórias escolares de 

camadas populares, no período de 1987 a 2011, Miceli (2016)
5
 encontrou 17 trabalhos, sendo 

quinze dissertações e duas teses. Ao analisá-los, considerando os locais de produção, concluiu 

que a maioria dos trabalhos tem sua produção concentrada na região sudeste do Brasil, sendo 

                                                 
3
 Essa fala surgiu durante uma visita domiciliar a uma estudante que recebe auxílio-moradia. A visita é um 

recurso metodológico utilizado para seleção e acompanhamento de estudantes do Programa Nacional de 

Assistência Estudantil (PNAES).  
4
 Uma delas foi a inserção no programa de bolsas de assistência estudantil da universidade. Esse estabelecia 

como contrapartida o trabalho com uma carga horária de trabalho de 12 horas em algum setor da instituição. 

Fui lotada num campus diferente daquele em que realizava meu curso de graduação e devido às distâncias e 

dificuldades de deslocamento tive algumas vezes que faltar aula, o que comprometeu meu rendimento 

acadêmico. Privilegiei esse relato por saber que essa situação ainda acontece com muitos estudantes e por ser 

crítica à realização de programas e ofertas de auxílios a estudantes sem um devido acompanhamento por uma 

equipe multiprofissional que realmente consiga se aproximar da realidade vivenciada por eles.  
5
 O levantamento da autora se deu através do portal de periódicos da CAPES, privilegiando apenas as 

dissertações e teses. No primeiro momento, foram utilizados os descritores “trajetórias escolares” e “camadas 

populares”, por meio dos quais a autora encontrou 64 trabalhos. Após uma leitura dos resumos, foram 

escolhidos aqueles que se tratavam do ensino superior, ficando 17 resumos. 
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o estado de Minas Gerais o grande destaque. Na região Nordeste, foi encontrado apenas o 

Ceará como local de produção, com um trabalho desenvolvido no ano de 2009 pela 

Universidade Federal do Ceará.  

E, por fim, a temática em estudo também se insere no Programa de Mestrado em 

Políticas Públicas e Gestão da Educação Superior (Poleduc) e pretende, ao lado de trabalhos 

já desenvolvidos sobre a expansão da educação superior como o de Suliano (2013) e Bandeira 

(2015), contribuir com a perspectiva da sociologia da educação e dos estudos sobre trajetórias 

escolares, inéditos nas dissertações desenvolvidas desde o ano de 2008 nesse Programa. 

As questões de análise evocadas no decorrer dessa dissertação buscaram refletir 

sobre as experiências dos interlocutores da pesquisa vivenciadas nos contextos que os cercam, 

sem tomá-las como determinantes únicos de suas ações. Ao mesmo tempo em que 

consideramos os limites que certas condições de existência podem impor aos desejos e 

perspectivas desses sujeitos, também levamos em consideração as diversas estratégias de 

superação desses limites. 

Assim, procuramos nos distanciar de um olhar que conceba os estudantes de 

camadas populares como sendo um conjunto indiferenciado, fruto de determinações de um 

mesmo contexto social, e privilegiamos a realidade “de perto e dentro”, como forma de 

compreender as diversas dimensões de suas vidas, desde aquela estritamente escolar até a rede 

de relações sociais da qual fazem parte (MAGNANI, 2002). 

Diante disso, conhecer a trajetória escolar desses estudantes e suas estratégias de 

permanência e êxito no ensino superior pode contribuir para a elaboração de ações que 

possam prevenir, efetivamente, a evasão, uma vez que esses percursos foram também 

marcados por descontinuidades e interrupções da vida escolar, seja por dificuldades 

financeiras, seja por falta de apoio psicológico, pedagógico ou social, seja por não acreditar 

numa ascensão social através dos estudos. O que sabemos é que os índices de evasão têm 

crescido em proporções assustadoras, tendo no ano de 2017 chegado a quase 40%
6
 numa das 

IES investigadas nessa pesquisa. Outro dado importante referente à mesma instituição é que, 

entre os estudantes evadidos, 33% reprovaram mais de três disciplinas e pertenciam a famílias 

cuja renda era de até dois salários mínimos. Assim, uma demanda cada vez mais recorrente 

dada aos professores e técnicos administrativos que trabalham na área da educação é como 

diminuir os altos índices de evasão e motivar os estudantes para que concluam seu percurso 

acadêmico com êxito.   

                                                 
6
 Esses dados estão disponíveis no site htttp://www.ifceemnumeros.ifce.edu.br. Acesso em: 12 de maio de 2018. 
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Uma análise sobre a presença das camadas populares no ensino superior e suas 

estratégias de permanência e êxito escolar anseia, também, por contribuir para a compreensão 

das desigualdades relacionadas ao acesso a esse nível de ensino, problematizando as 

demandas e as práticas escolares daqueles que dependem unicamente do processo de 

escolarização para aumentar suas chances de inserção qualificada na vida social e no mundo 

do trabalho.   

Partimos da ideia central de que os alunos que acessam o ensino superior não 

ocupam a mesma “posição” na universidade, no sentido de que há diferenças na composição 

de capitais que cada um detém (sobretudo, o econômico), o que, por sua vez, oportuniza 

condições diferenciadas também para a sua formação universitária. Os jovens oriundos de 

camadas populares, por exemplo, desempenham ações ao longo do percurso acadêmico que 

outros segmentos não precisam lançar mão para garantir sua permanência e sucesso nesse 

nível de ensino.  

Nesse sentido, analisando o movimento contraditório no qual se insere a educação, 

em especial a educação superior, e com o objetivo de analisar como o acesso, a permanência e 

o êxito escolar nesse nível de ensino têm acontecido sob uma perspectiva macro que 

considera os contextos de desenvolvimento político e econômico do país, mas também micro, 

considerando as trajetórias individuais dos estudantes, a presente dissertação está organizada 

em quatro capítulos, considerando a introdução como o primeiro capítulo.  

O segundo capítulo apresenta os delineamentos do objeto de estudo, os aportes 

teóricos, metodológicos de construção da pesquisa e os pressupostos de análise dos dados. 

Buscamos na sociologia da educação e nos estudos de Pierre Bourdieu e Bernard Lahire os 

subsídios para pensar as trajetórias e estratégias de permanência e êxito de classes populares 

no ensino superior, além dos conceitos de “integração” e “afiliação” propostos por Vicent 

Tinto e Alain Coulon, respectivamente. Realizamos também uma revisão de literatura dos 

principais estudos desenvolvidos sobre trajetórias escolares de camadas populares que 

ingressaram na universidade.  

No terceiro capitulo, dando ênfase à dimensão de análise macro, e com o objetivo 

de compreender o contexto socioeconômico no qual estão inseridas as trajetórias escolares 

analisadas, explicitamos as reformulações propostas e implementadas na educação superior 

durante os governos Lula da Silva (2003–2010) como forma de compreender em que medida 

tais mudanças contribuíram para um processo de democratização da educação superior e 

inclusão de camadas populares na educação superior pública.  

E, por fim, no capítulo quatro, analisamos as trajetórias escolares de oito 
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estudantes, tendo como referência a metodologia proposta por Bernard Lahire, que consistiu 

na construção de retratos sociológicos a partir de entrevistas em profundidade com caráter 

biográfico. A elaboração de tais retratos permitiu observar e analisar um conjunto de 

disposições e contextos sociais que originaram práticas possibilitadoras ou dificultadoras de 

percursos escolares exitosos. 
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2 ELEMENTOS PARA A CONSTRUÇÃO E ANÁLISE DO OBJETO DE PESQUISA

  

“[...] Difícil fotografar o silêncio. Entretanto tentei. Eu 

conto: tinha um perfume de jasmim no beiral de um 

sobrado. Fotografei o perfume. Vi uma lesma pregada 

na existência mais do que na pedra. Fotografei a 

existência dela. Vi ainda um azul-perdão no olho de um 

mendigo. Fotografei o perdão. Olhei uma paisagem 

velha a desabar sobre uma casa. Fotografei o sobre. Foi 

difícil fotografar o sobre [...]”. (BARROS, 2003, p. 42). 

 

 

A democratização do ensino público no Brasil, em todos os níveis, ainda continua 

a ser um dos grandes desafios, seja para os formuladores e gestores das políticas públicas, seja 

para o desenvolvimento social e econômico do país. Ainda que nos últimos anos os dados 

revelem uma melhoria dos indicadores relativos à educação, ainda se vivencia uma situação 

bastante grave no Brasil.  

A última Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD/IBGE)
7
, realizada 

em 2015, mostra que 8% da população brasileira ainda é analfabeta. Quando consideramos os 

dados desde o ano de 2007, observamos que houve uma pequena diminuição de 2% nesse 

percentual; no entanto, a taxa de analfabetismo funcional
8
 tem aumentado, apresentando um 

percentual de 18% para o total das regiões brasileiras, e, no caso do Nordeste, esse percentual 

aumenta para 27,4%. 

O acesso ao ensino fundamental já foi praticamente universalizado, com 97,7% de 

frequência dos jovens de 7 a 14 anos. No entanto, quando analisamos a progressão dos alunos 

para o Ensino Médio, apenas 48,9% dos jovens de 15 a 17 anos estão nesta etapa. Se o 

parâmetro de análise for o ensino superior, a discrepância na taxa de acesso é ainda maior na 

faixa de 18 a 24 anos: apenas 15,10% dos jovens encontram-se estudando ou já concluíram o 

curso.  

Esses dados revelam que o acesso à educação diminui consideravelmente na 

medida em que o nível de ensino fica mais elevado. Se somarmos a esses indicadores os 

resultados das avaliações que medem o índice de desempenho dos estudantes na educação 

                                                 
7
 Disponível em: http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/educação/ pnad2015. Acesso em: 21 de 

junho de 2015. A última coleta de dados data de 2015.  
8
 Essa taxa é definida pelo IBGE como a proporção das pessoas com 15 anos ou mais e com menos de 4 anos de 

estudo em relação ao total de pessoas na população com a mesma faixa etária. 
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básica, a situação parece ainda mais crítica. Em 2015, os dados do Ideb
9
 mostraram que, para 

o Ensino Médio, durante três anos consecutivos, o objetivo de elevação em 35% no 

rendimento dos estudantes não foi atingido, e o desempenho em matemática e português não 

atingiu sequer 20% da meta estabelecida.  

Os dados nos mostram, embora superficialmente, como o acesso à educação é 

marcado por fortes desigualdades expressas pela ausência de ingresso no sistema escolar que 

se intensifica nos anos mais tardios, pela exclusão dentro do próprio sistema, ilustrada nas 

taxas crescentes de evasão, retenção e desigualdades de desempenho, e ainda pelo acesso a 

padrões diferentes de qualidade educacional, seja na estrutura física das escolas, seja na 

formação e qualificação do seu corpo docente.  

Logo, questionamo-nos sobre como o poder público vem garantindo condições 

concretas de atendimento aos princípios constitucionais que trazem a educação como um 

direito de todos e dever do Estado e sobre como essa oferta está comprometida com uma real 

redução das desigualdades escolares e sociais e com a democratização do ensino. Pensamos 

também como as instituições vêm colocando em prática no tripé ensino, pesquisa e extensão 

uma concepção de educação que ultrapasse uma formação unicamente para o mundo do 

trabalho e para a reprodução da ordem social vigente, mas construa possibilidades de 

resistência e de constituição de outras formas de sociabilidade além daquelas já erguidas sob o 

comando do capital
10

.  

Para Mészaros (2008, p. 25), uma reforma significativa na educação deve passar 

obrigatoriamente por uma transformação no modo de reprodução da sociedade, caso contrário 

o que é admitido são pequenos ajustes com o “objetivo de corrigir algum detalhe defeituoso 

da ordem estabelecida, de forma que sejam mantidas intactas as determinações estruturais” de 

um determinado sistema de reprodução social.  

Na contramão do que propõe o autor, a educação é uma área estratégica do projeto 

de reformas neoliberal
11

 para os países periféricos do capitalismo, e é sob essa roupagem que 

grande parte das reformulações das políticas de educação superior foram se delineando no 

                                                 
9
 O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica foi criado em 2007 e agrega em um só indicador dois 

conceitos importantes: fluxo escolar e média de desempenho nas avaliações. O Ideb vai de 0 a 10, calculado a 

partir de dois componentes: taxa de rendimento escolar (aprovação) e médias de desempenho nos exames 

padronizados aplicados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP). 
10

 A discussão realizada por Marx sob as formas de produção apenas como categorias da economia política do 

capital, mas também da constituição de sua sociabilidade, como um determinado modo de se apreender os 

processos “sociometabólicos” decorrentes da civilização inaugurada com o capital (GENTILLI, 2013.). 
11

 As reformas neoliberais, em síntese, propõem a criação de políticas sociais focalizadas que buscam minimizar 

a atuação do Estado nas áreas sociais, convertendo bens públicos como saúde, educação, habitação, 

segurança, lazer, cultura em bens comerciais e, por sua vez, os usuários em clientes.  
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Brasil, principalmente a partir dos anos de 1990. Elaboradas sob o comando de agentes 

políticos como o Grupo BM
12

, elas estão fundamentadas na falsa promessa de uma educação 

“redentora” de todas as mazelas sociais e, por conseguinte, no alívio para a pobreza. A noção 

que se destaca é a de que basta expandir a oferta de vagas para educação superior, sob a 

aparência de uma política inclusiva que cria oportunidades para os mais pobres, que cada 

indivíduo terá o passaporte para a empregabilidade e mobilidade social.   

Os documentos oriundos desses organismos multilaterais trazem orientações que 

vão se convertendo em temas recorrentes para elaboração e implementação das políticas 

educacionais e não por acaso vêm sendo seguidas no Brasil, tais como centralidade do 

conhecimento, equidade, democratização, qualidade e novas formas de gestão. Coube-nos 

pensar como essas orientações são reapropriadas pelos interesses das classes hegemônicas e 

transformadas em políticas, programas e projetos educacionais pensados e implementados, 

muitas vezes, para atender unicamente as exigências do processo produtivo.  

 
É óbvio que a educação é essencial para o desenvolvimento da economia e esta é 

fundamental para a construção de uma sociedade forte e evoluída. Mas as 

finalidades da educação vão muito além da economia. O essencial neste aspecto é 

que a educação contribua para que o desenvolvimento da economia e da própria 

sociedade se proceda respeitando o princípio democrático do bem comum. (DIAS 

SOBRINHO, 2013, p. 109). 

 

Dentre as análises sobre a expansão da educação superior no cenário atual, é 

válido considerar o percurso de desenvolvimento desse nível de ensino no Brasil e suas 

determinações orientadas pelo projeto econômico de cada momento histórico. Uma 

característica relevante dessa política é que ela nasce e permanece, por muito tempo, voltada 

para um público específico: uma classe privilegiada que historicamente ansiava por formar 

seus filhos como engenheiros, médicos, advogados etc., destinados a assumir altos cargos na 

burocracia estatal e também produzir bens simbólicos para serem consumidos pela classe 

dominante. Sua evolução histórica se dá moldada pelas transformações sociais, econômicas e 

políticas, conservando um caráter excludente e elitista, marcado pelas desigualdades sociais 

características do sistema capitalista (CUNHA, 1986).  

No âmbito das universidades, o ensino superior nasce na década de 1920 com um 

atraso de quase dois séculos, se comparado aos demais países da América Latina. Embora 

historicamente esse nível de ensino tenha se constituído direcionado para parcelas bem 

                                                 
12

 O Grupo Banco Mundial (BM), fundado em 1944 pelos acordos de Bretton Woods, é um grupo de Instituições 

Financeiras (IFI) cujo principal objetivo consiste em fomentar o crescimento econômico dos países em 

desenvolvimento.  
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pequenas da população que detinham um capital cultural e econômico, aos poucos, com a 

redução do analfabetismo e o aumento do número de anos de estudo, foi se criando a 

necessidade de expansão da educação superior como forma de ampliar o acesso e elevar os 

índices de escolaridade da população brasileira.  

Somado a esses fatores, temos o crescimento econômico e o processo de 

industrialização e urbanização pelos quais passava o país na primeira metade do século XX, 

além da pressão das classes médias ávidas por formar seus filhos para atuarem no mercado de 

trabalho crescente. Desde então, a educação tem passado por uma série de mudanças que 

convivem com a contradição de atender às exigências propostas pelo sistema capitalista: 

qualificação humana para responder ao padrão de reprodução do capital, ao mesmo tempo a 

formação de cidadão críticos e capazes de lutar pela emancipação social.  

De acordo com Frigotto (1994), não se trata de negar o avanço do conhecimento, 

dos processos educativos e de qualificação ou se prender ao plano das perspectivas de 

resistência, mas disputar o controle hegemônico do progresso técnico-científico, do avanço do 

conhecimento e da qualificação, de modo que eles fiquem submetidos à esfera pública, sendo 

capaz de satisfazer às necessidades humanas. 

Um marco na expansão da educação superior foi a Reforma Universitária de 1968. 

A demanda por expansão do acesso à universidade, principalmente a ampliação de vagas, 

surge com o aumento das taxas de matrícula e conclusão no ensino médio e da 

impossibilidade das IES públicas absorverem os alunos aprovados no vestibular. Entre os 

anos de 1960 e 1964 o número de alunos aprovados que não conseguiram uma vaga no ensino 

superior subiu de 29 mil para 162 mil (ARONI, 2017). 

A partir da organização do movimento estudantil, e com apoio de professores
13

, 

foi criado um movimento de reinvindicação pela expansão da educação superior, que tinha 

como pautas principais: a realização de concursos públicos, modificações nos currículos, 

ampliação da participação dos estudantes nos órgãos colegiados, ao mesmo tempo em que 

criticavam o caráter elitista da universidade.  

Diante desse quadro de pressão, o governo militar criou uma política de 

reestruturação do sistema de ensino superior. No entanto, os direcionamentos dessa política 

foram dados por um pequeno grupo formado por cinco educadores brasileiros e cinco norte-

americanos. A partir dos resultados do relatório do pesquisador norte-americano Rudolph 

                                                 
13

 De acordo com Martins (2009, p. 18), a inserção dos docentes nessa mobilização traduzia as aspirações de 

cientistas e de jovens pesquisadores que haviam recebido uma formação no exterior e desejavam fazer da 

universidade um lócus de produção de conhecimento científico. 
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Atcon e do pesquisador brasileiro Meira Matos ficou evidente que a educação superior 

deveria servir ao desenvolvimento nacional. A proposta foi o desenvolvimento de uma política 

de expansão do ensino superior público com poucos recursos, o que levou a uma grande 

participação do setor privado nesse processo, reforçada pelo discurso de complementaridade 

desse nível de ensino como forma de resolver a contenção de recursos públicos.  

De acordo com Martins (2009, p. 23) criou-se um “novo” ensino superior privado, 

com apoio de órgãos públicos como o Conselho Federal de Educação, composto em sua 

maioria por pessoas ligadas ao ensino privado, que passou a deliberar sobre a criação de IES 

públicas e privadas e sobre a criação de novos cursos.  

Com o objetivo de obter lucro, o sistema de ensino superior privado se estruturou 

aos moldes de uma empresa, ofertando apenas cursos voltados para atendimento rápido das 

demandas do mercado, priorizando exclusivamente o ensino e as exigências de uma clientela 

de consumidores educacionais. Os dados do período revelam que, entre as décadas de 1965 e 

1980, as matrículas do setor privado saltaram de 142 mil para 885 mil alunos, passando de 

44% do total das matrículas para 64%.  

Na análise de Fernandes (1989, p. 108), a proposta de reforma universitária que 

entrou na agenda política, inicialmente como uma reforma de base reivindicada pelos 

movimentos sociais, transformou-se num processo que ele denomina de “reforma 

universitária consentida”, na medida em que ela foi apropriada pelo Estado para servir aos 

interesses exclusivos de aceleração do desenvolvimento econômico. 

Ainda em relação ao seu significado político, o autor divide em três ações 

fundamentais que denunciam a usurpação da ideia inicial da reforma: 

 
A primeira foi preparar uma reforma universitária que era uma anti-reforma, na qual 

um dos elementos atacados foram os estudantes, os jovens, os professores críticos e 

militantes. [...] Além disso, a ditadura usou um outro truque: o de inundar a 

universidade. Simulando democratizar as oportunidades educacionais no nível do 

ensino de terceiro graus, ela ampliou a rede do ensino particular [...] Por fim, um 

terceiro elemento negativo foi introduzido na universidade: a concepção de que o 

ensino é uma mercadoria. (FERNANDES, 1989, p. 108).  

 

Portanto, essa reforma teve como resultado mais imediato e visível a ampliação da 

rede de ensino superior privada, visando oferecer principalmente uma oportunidade de acesso 

aos cursos superiores para a grande massa de alunos que não obtinham êxito nos vestibulares 

das instituições públicas. O que ocorreu foi a garantia da universidade pública para a classe 

dominante, enquanto que os menos favorecidos, que não tiveram oportunidades de cursar um 

bom ensino fundamental e médio, foram “empurrados” para a iniciativa privada, cuja 
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qualidade do ensino mostrava-se ainda duvidosa.   

Para Germano (1992, p. 105) a preocupação maior da Reforma de 1968 foi o 

estabelecimento de uma relação estreita entre o sistema educacional e o mercado de trabalho, 

mostrando que seu pressuposto maior era preparar a força de trabalho para o sistema 

produtivo, cujos argumentos amparavam-se na Teoria do Capital Humano
14

. Outro ponto 

refere-se à ausência de comprometimento com o financiamento da educação pública e gratuita, 

negando, na prática, a prioridade e referência do Estado na oferta desse serviço.  

A “teoria do capital humano”, em uma de suas linhas de análise, concebe a 

educação como mola propulsora do desenvolvimento econômico do país e como combate à 

pobreza e às desigualdades sociais, sendo bastante citada para embasar a relação entre 

educação e pobreza. De acordo com ela, a pobreza tem como consequência direta a falta de 

habilidades e competências para o sucesso profissional, portanto a oferta de mais educação 

gera mais produtividade, mais emprego e, como consequência, um aumento de renda e 

desenvolvimento econômico e social (CATANI, 2002). A partir disso, criou-se a ideia de que 

os pobres estão nessa condição porque não trabalham e se não trabalham é porque não têm 

interesse de se qualificarem de acordo com as exigências do mercado. 

  
Críticas frequentes aos (às) pobres sustentam que eles (as) devem trabalhar — como 

se já não trabalhassem e fossem suficientemente explorados (as) — e assim terão 

renda; que, se receberem renda de uma bolsa, irão se tornar ainda mais preguiçosos 

(as) e não buscarão trabalho. Os programas e as políticas de combate à pobreza são 

condenados e entendidos como formas de manter os (as) pobres na preguiça, de 

reproduzir sua rejeição ao trabalho e de mantê-los(as) à margem do desenvolvimento.  

(ARROYO, 2015, p. 42). 

 

Essa compreensão causal da relação entre pobreza e educação esconde uma 

complexidade de fatores envolvidos que, longe de desconsiderar o papel da escolaridade nas 

possibilidades de mobilidade social, não é possível de utilização como fator explicativo para a 

pobreza, sem problematizar os processos de reprodução social pautados no sistema capitalista, 

que, embora não a originem, reforçam ainda mais suas causas. 

As reformas seguintes intensificadas nos governos de Fernando Henrique Cardoso 

(1995–2002) e Lula da Silva (2003–2010) seguiram a mesma tendência de uma política 

educacional que se apresenta como uma ferramenta a serviço do desenvolvimento econômico 

e, portanto, submetida cada vez mais aos direcionamentos do mercado. O expressivo aumento 

                                                 
14

 A construção dessa teoria se deu no período após II Guerra Mundial, por um grupo de estudos do 

desenvolvimento coordenado por Theodoro Schutz nos EUA. Em síntese, a ideia dessa teoria prega a 

ampliação das habilidades dos indivíduos e da qualidade do seu trabalho como um investimento. A premissa 

era tornar o homem mais eficiente para que possa gerar maior produtividade.  
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da oferta de cursos pelo setor privado é ilustrado pelos dados do Censo de Educação Superior, 

no período dos governos FHC e Lula. No ano de 2002, do total de 1.637 IES, 195 eram 

públicas e 1.442 privadas; em 2010, do total de 2.378 IES, 278 eram públicas e 2.100 eram 

privadas (INEP, 2002, 2012). 

A reformulação da educação superior no governo Lula da Silva foi conduzida por 

uma série de legislações e decretos que não romperam com o contexto de reordenamento do 

Estado caracterizado pela tênue fronteira entre o público e o privado já expressa nos governos 

anteriores, mas se deu sob uma nova tônica. Articulado ao discurso de democratização da 

educação superior pública, gratuita e de qualidade, um conjunto de políticas e programas foi 

implementado com o objetivo de ampliar o acesso, sobretudo de jovens com faixa etária 

correspondente a este nível de ensino. O Programa Universidade para Todos (Prouni), o 

Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), o Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e 

Expansão das Universidades Federais (Reuni), a Universidade Aberta do Brasil (UAB)
15

, a 

criação da Rede Federal de Educação, Ciência e Tecnologia e as ações afirmativas como a 

política de cotas são alguns exemplos de programas que trouxeram em sua justificativa a 

democratização do acesso ao ensino superior, seja pelo setor público ou privado.  

No entanto, ampliar o acesso ao ensino superior, principalmente, através de tais 

programas, não tem sido suficiente para garantir uma permanência exitosa dos estudantes, 

sendo crescentes e preocupantes os índices de evasão, retenção e baixa conclusão de cursos na 

educação superior
16

. De acordo com o Censo da Educação Superior (2015), em 2010, 11,4% 

dos alunos abandonaram o curso para o qual foram admitidos, enquanto em 2014 esse número 

mais que triplicou, chegando a 49%.  

A partir da preocupação de como garantir condições de permanência de estudantes 

na universidade, a Associação Nacional de Dirigentes das Universidades Federais (Andifes) e 

o Fórum Nacional de Pró-Reitores de Assuntos Comunitários e Assistência Estudantil 

(Fonaprace) realizaram quatro pesquisas, nos anos de 1997, 2004, 2011 e 2016
17

, com o 

intuito de conhecer o perfil socioeconômico e cultural dos estudantes de graduação das IFES 

brasileiras e subsidiar a construção e efetivação do Plano Nacional de Assistência Estudantil 

(Pnaes) regulamentado pelo decreto nº 7.234, de 2010.   

As três últimas pesquisas evidenciaram que houve um considerável aumento do 

                                                 
15

 Modalidade de ensino à distância de caráter público.  
16

 Desde 2009 o Tribunal de Contas da União vem realizando auditorias na Rede Federal de Educação Ciência e 

Tecnologia, e o resultado dos três relatórios publicados indicam altos índices de evasão e retenção.  
17

 Esse período se refere aos anos de publicação. A coleta de dados se deu no ano anterior ao de publicação de 

cada pesquisa.  
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número de estudantes pertencentes às classes econômicas C, D e E
18

, cerca de 51,3%, com 

destaque para as mulheres e os negros, sendo que, desse percentual, 42,8% tinham uma renda 

média familiar de até dois salários mínimos, apresentando-se em situação de vulnerabilidade. 

(ANDIFES, 2004, 2011, 2016).  

Inegavelmente, o ingresso desses segmentos que Arroyo (2010) vai chamar de 

“coletivos feitos desiguais”, negros, índios, pobres, pessoas com deficiência, no ensino 

superior trouxe diferentes demandas que vão desde pautar as desigualdades e históricos 

processos de exclusão vivenciados por eles nas discussões em sala de aula e nos currículos 

dos cursos até a exigência por políticas públicas que garantam uma permanência com 

qualidade na universidade.  

 
É preocupante que, na medida em que os mais desiguais chegam ao sistema escolar 

expondo as brutais desigualdades que os vitimam, as relações educação-políticas-

desigualdades fiquem secundarizadas e sejam priorizadas políticas de inclusão, de 

qualidade, de padrões mínimos de resultados. [...] As desigualdades dos coletivos 

sem-teto, sem-terra, sem-espaço, sem-comida, sem-universidade, sem-territórios 

entram na escola como nunca antes e interrogam as políticas educativas, sua gestão e 

suas análises. (ARROYO, 2010, p. 1.386).  

 

Ainda segundo o autor, as pesquisas desenvolvidas sobre o sistema educacional 

avançaram na última década em apontar a estreita relação de determinação entre as 

desigualdades educacionais e as desigualdades sociais, no entanto não conseguiram 

sensibilizar os gestores e formuladores de políticas públicas, apresentando-se um quadro em 

que “[...] são ignoradas as análises e pesquisas que mostram o peso determinante das 

desigualdades sociais, regionais, raciais, sobre as desigualdades escolares na formulação de 

políticas, na sua gestão e avaliação” (ARROYO, 2010, p. 1.384).  

Como exemplo de uma política pública pensada para atender as demandas de 

estudantes na educação podemos citar a política de assistência estudantil
19

. Ela tem como 

objetivo garantir condições de acesso, permanência e êxito de estudantes em situação de 

vulnerabilidade no ensino superior
20

 através de uma série de serviços, ações, projetos e 

                                                 
18

 A classificação econômica utilizada nestas pesquisas foi fundamentada nos critérios da Associação Brasileira 

de Empresas de Pesquisa (ABEP). Ressalta-se que o critério de classificação econômica da ABEP enfatiza 

sua função de estimar o poder de compra das pessoas e famílias urbanas, abandonando a pretensão de 

classificar a população em termos de “classes sociais”. As classes C seriam aquelas famílias cuja renda 

familiar bruta é de até 2 salários mínimos, a D até 1 salário mínimo e a E abaixo de 1 salário mínimo.  
19

 Não existe, em âmbito nacional, política de assistência estudantil. Nossos pressupostos legais são o Programa 

Nacional de Assistência Estudantil (PNAES) e o conjunto de normatizações que regem as ações em cada 

instituição. No IFCE, a partir do PNAES, foi elaborada uma política de assistência estudantil própria, no 

entanto, na UFC, ela é operada a partir dos diversos programas como bolsa-permanência, restaurante 

universitário etc. 
20

 O PNAES cita estudantes de educação superior, mas inclui a Rede Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, 
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programas a depender da realidade de cada instituição de ensino. No entanto, o que se percebe 

é que essas ações, principalmente no que se refere aos auxílios em forma de pecúnia, têm se 

tornado cada vez mais focalizadas e pautadas em critérios extremamente seletivos, 

beneficiando uma parcela pequena de estudantes e ainda de forma parcial.  

Sobre as dificuldades que a assistência estudantil tem em atender demandas mais 

básicas e indispensáveis para a permanência na escola, a fala de um estudante durante uma 

assembleia para discutir o orçamento participativo dessa política ilustra bem seus limites no 

atendimento aos objetivos propostos: “vocês nos pedem para escolher se queremos comer, 

morar ou pagar o transporte, nós queremos comer, morar e chegar até aqui com dignidade. 

Nós queremos ver nosso direito à educação acontecer”
21

.  

Com efeito, conforme nos lembra Dias Sobrinho (2010, p. 1.226), a 

democratização da educação, em especial da educação superior, não se limita à ampliação de 

oportunidades de acesso e criação de mais vagas e cursos. Além da expansão do número de 

matrículas, o que proporcionou a inclusão de muitos jovens que tradicionalmente, em virtude 

de condições econômicas, preconceitos e outros fatores, não tiveram acesso ao ensino superior, 

é fundamental que lhes sejam garantidos as condições adequadas e os meios sustentáveis de 

permanência.  

 
A democratização no ensino superior implica nas seguintes concepções/ações: 

educação como bem público; expansão de vagas responsável, que leva em 

consideração tanto a pertinência das ofertas dos cursos quanto sua relevância social; 

boas condições de permanência dos estudantes nos cursos; reformulação curricular e 

gestão democrática das instituições; melhoria da Educação Básica; melhoria da 

infraestrutura; forte participação do Estado e reinstitucionalização da Educação 

Superior, que seria o resgate da noção de universidade enquanto bem público.  

 

Nessa perspectiva, o termo democratização da educação superior não deve ser 

compreendido apenas como o direito ao acesso, inegavelmente ampliado por meio da 

expansão do ensino superior, mas também levar em consideração a permanência e êxito de 

estudantes em cursos com qualidade científica e social. A abordagem das autoras Silva e 

Veloso (2013, p. 731) sobre democratização do ensino superior problematiza a categoria 

acesso a partir das dimensões do ingresso e permanência e da qualidade da formação, o que 

nos dá indícios para uma compreensão dos limites da avaliação da expansão da educação 

                                                                                                                                                         
estendendo assim para estudantes do ensino médio e técnico, tendo em vista ser também o público atendido 

pelos Institutos Federais.  
21

 Diante da impossibilidade de um dos campi de uma determinada IFES ofertar auxílio-transporte, moradia e 

alimentação, os estudantes foram reunidos e consultados sobre qual dos auxílios eles queriam que fossem 

ofertado, se alimentação, transporte ou moradia.  
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superior somente pela análise da dimensão do acesso. 

 

2.1 Tecendo fios: a construção do objeto de pesquisa 

 

A construção do objeto dessa investigação foi se dando a passos lentos, não menos 

intensos, de tentativas de ruptura com o senso comum e com as noções pré-concebidas da 

realidade que se tornam ainda mais presentes quando a escolha é pesquisar aquilo que está 

próximo ao pesquisador. “De tanto ver, a gente banaliza o olhar [...] Vê não vendo. 

Experimente ver pela primeira vez o que você vê todo dia, sem ver. Parece fácil, mas não é. O 

que nos cerca, o que nos é familiar, já não desperta curiosidade”
22

. Aos moldes desse poema, 

alguns passos foram se dando para desnaturalizar o olhar e exercitar o estranhamento sob os 

fatos vivenciados no cotidiano de trabalho. A tentativa inicial foi empreender o que Becker 

(1997) compreendia como o oficio de “olhar por trás dos bastidores”, ver além das fachadas 

das estruturas sociais, onde podem ser observadas as relações sociais e todo o repertório de 

interações com a realidade.  

Quando se trabalha com as desigualdades sociais, com a pobreza e com todas as 

refrações que elas provocam na vida dos sujeitos, principalmente no âmbito educacional, o 

apelo a se render às explicações simplistas sobre “sucesso” e “fracasso” escolar, baseadas 

principalmente na defesa da ideia de meritocracia, ilustradas pelas histórias emocionantes de 

estudantes que, apesar de todo o contexto desfavorável, conseguiram ascender socialmente 

através da educação, é muito mais atrativo, pela sua facilidade na análise das causalidades, do 

que trabalhar na desconstrução de “verdades” cristalizadas e reproduzidas cotidianamente. O 

ideal de meritocracia consiste em dar a mesma coisa a todos. No entanto, sabemos que no 

caso das instituições escolares estamos longe disso, tendo em vista que nem todos tiveram as 

mesmas oportunidades seja de acesso ou permanência escolar.  

Barbosa (1999) acredita que o estabelecimento no Brasil de uma ideologia 

meritocrática encontra terreno fértil apenas nas escolas e nas universidades. Fora dela o que 

vemos é uma tensão entre o critério meritocrático e as relações pessoais, prevalecendo em 

muitas situações as últimas. Não estamos, aqui, nos posicionando contra o mérito, mas 

questionando o que ele significa em uma sociedade que oferece condições desiguais de ensino 

e acesso aos bens públicos de qualidade.  

Isso mostra que apreender os determinantes sociais de um fenômeno inscrito no 
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 Reprodução do fragmento da crônica de Otto Lara Rezende, intitulado Vista Cansada.  
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mundo social é, portanto, muito mais complexo do que qualquer teoria possa elucidar, pois 

requer do pesquisador combinar as vantagens de participar do campo pesquisado 

(universitário) com o exercício de exterioridade, isto é, construir uma distância objetivante em 

função do recorte do objeto de investigação.  

Para Bourdieu (2000, p. 27), a construção do objeto científico é um trabalho que 

exige fôlego, realizando-se pouco a pouco, com sucessivas aproximações, retoques e 

correções, sendo capaz de transformar “objetos socialmente insignificantes em objetos 

científicos” ou de reconstruir “cientificamente os grandes objetos socialmente importantes”. 

 

Construir um objeto científico é, antes de mais nada e, sobretudo, romper com o 

senso comum, quer dizer, com representações partilhadas por todos, quer se trate dos 

simples lugares-comuns da existência vulgar, quer se trate das representações 

oficiais, frequentemente inscritas nas instituições, logo, ao mesmo tempo na 

objetividade das organizações sociais e nos cérebros. (BOURDIEU, 2000, p. 34). 

 

Uma segunda tentativa de ruptura epistemológica com o saber imediato foi pensar 

o objeto dessa pesquisa a partir de dois movimentos que se cruzaram, se misturaram, 

tornando-se único e funcionando como o fio de Ariadne
23

, conduzindo a pesquisadora pelos 

caminhos da investigação: um que ocupa uma dimensão teórica e outro, mais empírico, no 

sentido de ter como ponto de partida as subjetividades da pesquisadora.    

O primeiro foi se dando a partir de pesquisas exploratórias sobre a escolarização 

de estudantes das camadas populares e os percursos de ingresso no ensino superior. Grande 

parte dessas pesquisas se deu com minha participação no Grupo de Estudos e Pesquisa em 

Políticas Públicas e Exclusão Social (GEPPES/UECE). Essa inserção foi fundamental tanto 

para um amadurecimento teórico sobre a literatura que discute expansão da educação superior, 

assistência estudantil, acesso, permanência e êxito no ensino superior quanto para uma maior 

aproximação com colegas e professores que estudavam e já tinham uma produção acadêmica 

na área
24

.  

A partir dessas leituras tive contato também com a sociologia da educação e sua 

tradição de estudos que procuraram compreender as desigualdades escolares e o papel das 

instituições de ensino e dos sujeitos para sua reprodução. Essa se mostrou como uma 

importante ferramenta teórica de delimitação do objeto, mas também, a posteriori, de análise 
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 Faço uma analogia com a mitologia grega. Ariadne foi uma princesa da mitologia grega, também chamada 

“senhora dos labirintos”. Ela simboliza, assim, a orientação nos labirintos, que parecem não ter saída a menos 

que conheçamos as suas encruzilhadas e nos orientemos por um fio (o fio de Ariadne) que nos conduza pelos 

seus trajetos. 
24

 Minha participação no GEPPES foi também motivadora para que eu ingressasse no mestrado e 

principalmente escolhesse estudar esse tema.  
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e discussão dos dados.  

Bourdieu e Passeron (2014), em estudos sobre o sistema educacional francês, 

esclarecem que a escola, por meio de suas práticas pedagógicas, contribui para que filhos de 

pais bem-sucedidos na educação sejam mais propensos ao sucesso escolar e filhos de pais 

pobres e sem muito estudo sejam mais propensos ao fracasso e a trajetórias escolares mais 

curtas. A escola, portanto, explicita uma contradição mais fundamental: ao mesmo tempo em 

que se abre para receber uma diversidade de público pertencente às mais variadas camadas 

sociais, ainda reproduz e tem servido à manutenção de profundas desigualdades, reforçada 

ainda mais sob a ficção da meritocracia e do tratamento igualitário a todos os estudantes, 

independente das inúmeras necessidades que carregam.  

Ainda nas primeiras incursões de observação e conversa sobre o ambiente 

universitário, encontrei algumas falas que expressavam a urgência de uma escola e de 

professores que dialogassem com o cotidiano vivenciado pelos alunos fora da instituição e 

com as inúmeras demandas que eles traziam.  

 

Quando cheguei aqui [Campus da UFC] nem acreditei. Fiquei pensando que eu nem 

tinha esse direito. Comecei a estudar aos doze anos de idade. Depois fiz o CEJA
25

, 

tentei Enem uma vez, na segunda vez me chamaram. Cursei o 1º semestre, aí que a 

ficha foi caindo. Muito difícil, os professores são muito preparados, mas não 

esperam pela gente, não. Ou você já entra vindo com um bom estudo ou não 

consegue. Eles querem dar o conteúdo da aula e pronto. Eu também faltei muito 

porque o único transporte que sai do meu interior
26

 é às quatro da manhã; se eu 

perder esse, só no dia seguinte. Também tinha pouca base, pouco estudo mesmo. 

Ainda me esforcei, mas quando vieram as reprovações, aí vi que não era pra mim, 

não. Só pra você ter uma ideia, eu reprovei uma matéria por causa de menos de meio 

ponto. Aí deu pra mim não, voltei pro meu interior e fui trabalhar de roça mesmo 

(M.F., 32 anos, Curso de Engenharia Ambiental).  

 

Com efeito, o ingresso de camadas populares na universidade tem ensejado o 

debate de como incluir esse público no modus operandi próprio do ensino superior
27

. Esses 

estudantes trazem consigo dificuldades de toda ordem, a começar pelos empecilhos ligados à 

satisfação de suas necessidades mais básicas, como alimentação, moradia e transporte. Os 

obstáculos vão desde o deslocamento para a universidade até o enfrentamento da cultura 

escolar e da austeridade do sistema educacional, baseado em instrumentos disciplinadores e 

reguladores, tais como notas, mérito, sanções, normas e progresso escolar.  

                                                 
25

 CEJA é sigla para Centro de Educação de Jovens e Adultos, espaço direcionado para pessoas que não 

conseguiram concluir os estudos na idade prevista.  
26

 A palavra interior é usada pelos moradores do local para indicar o lugar de moradia em distritos e zona rural. 

As pessoas que não moram em zona urbana se autodenominam como moradores do interior.  
27

 Esse assunto será melhor discutido no Cap. 4.  
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A região do Sertão de Crateús, embora tenha crescido bastante com a instalação 

de duas IFES, ainda não tem um sistema de transporte público ou mesmo privado que atenda 

a todos os distritos e localidades mais distantes. É muito frequente a utilização de veículos 

proibidos ao transporte de pessoas, como “os paus de arara”
28

, e a ausência de opções de 

horários no transporte para as áreas rurais. Normalmente, os horários desses transportes são 

bastante escassos, saindo de madrugada e retornando ao meio-dia, obedecendo ao fluxo do 

comércio de serviços e alimentos, sendo Crateús polo para as cidades vizinhas. Os gastos com 

locomoção podem chegar a mais de trinta reais por dia, e as distâncias percorridas pelos 

estudantes, principalmente aqueles que residem em áreas rurais, variam de 10 a 50 

quilômetros, sendo uma grande parte em estrada carroçal
29

, o que torna o deslocamento ainda 

mais difícil. 

Logo, não há como desconsiderar que as desigualdades sociais vivenciadas pelos 

estudantes e seus familiares fora da universidade não reproduzem desigualdades educacionais 

e comprometem sua permanência e êxito, desmistificando, assim, a ideia de meritocracia e de 

igualdade de oportunidades que concebe a universidade como um espaço democrático no qual 

todos têm igual acesso ao conhecimento.  

Os estudos desenvolvidos na década de 1960 no interior da sociologia da 

educação explicitaram a relação entre a variável origem social e as trajetórias escolares, 

explicando-as sob o enfoque das relações objetivas estabelecidas pelos agentes que compõem 

dois sistemas de relações: sistema de relações de classe, no qual estão inseridos a família e o 

estudante, que se transmite de uma geração para outra com a contribuição da escola; sistema 

de relações escolares onde se pratica a reprodução cultural. 

Lahire (2004), a partir de um diálogo com a obra de Pierre Bourdieu
30

, propõe 

examinar o mundo social a partir da escala dos indivíduos — elucidando a pluralidade de 

disposições
31

 incorporadas por um mesmo indivíduo que podem ser acionadas e mobilizadas 

de acordo com diferentes contextos e em diferentes momentos. Mesmo tendo uma mesma 

origem social, o indivíduo pode incorporar diferentes modos de agir, pensar, gostar, ou seja, 

diferentes disposições que podem ou não possibilitar o rompimento com a reprodução do 

                                                 
28

 Referimo-nos a um tipo de transporte ilegal de pessoas muito comum em áreas rurais.  
29

 Estrada carroçal significa uma estrada de terra batida, sem infraestrutura adequada. 
30

 O autor fez várias críticas à obra de Bourdieu e, a partir delas, constrói seu modelo de análise: uma sociologia 

da escala individual. 
31

 Para Lahire (2004), disposições seriam maneiras de ver, sentir, pensar, ajustada conforme os diferentes 

contextos sociais. São propensões, inclinações, hábitos, tendências, maneiras. Ao conjunto de disposições, o 

autor denomina de patrimônio de disposições.  
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capital.  

Ele contrapõe-se às explicações reducionistas que se baseiam em fatores isolados 

como a origem social, o papel das famílias e o projeto escolar para explicar o sucesso escolar 

de camadas populares — aquele estatisticamente improvável.  

 

A trajetória escolar de cada criança não seria resultado direto das características 

objetivas ou dos recursos materiais e culturais possuídos por cada família. Seria 

necessário compreender o uso que cada família, de acordo, com sua dinâmica 

interna e seus laços pessoais e afetivos, faz desses atributos e desses recursos. 

(LAHIRE, 2004, p. 18).  

 

Outra perspectiva que acompanha uma dimensão de análise mais estrutural e 

histórica também foi explorada como forma de conhecer e compreender as reformulações na 

política de educação e seus efeitos sob a vida dos sujeitos. 

O segundo movimento foi marcado pelo saber da experiência, no sentido que 

Bondía (2011) traz daquilo que nos toca, que nos afeta e produz afetos, que faz parar, que nos 

transforma em sujeitos de travessia. Nesse sentido, a tessitura desse objeto foi também se 

dando no cotidiano do meu fazer profissional como assistente social de uma instituição de 

ensino superior pública e nas relações estabelecidas com os diversos sujeitos, a maioria de 

camadas populares
32

, que ingressaram na educação superior no período de intensa expansão e 

interiorização de instituições de ensino superior no Brasil, ocorrida com mais intensidade nos 

anos de 2003 a 2016. 

Tomar a consciência da complementaridade desses dois movimentos permitiu 

situar o meu lugar enquanto pesquisadora nessa investigação, como forma de explicitar a 

importância das subjetividades que permearam a construção do objeto de pesquisa, mas 

também da preocupação constante em descontruir as noções prévias interiorizadas e o senso 

comum, para em seguida construir uma interpretação sobre o fenômeno estudado. Farias 

(2015, p. 62) ilustra a importância de se considerar a biografia do pesquisador no fazer da 

pesquisa: 

Localizar o pesquisador é fundamental para entender a sua construção particular, as 

dificuldades e os resultados da investigação. Ter consciência de quem, de onde, o 

porquê, como (o modo), e para quem o pesquisador fala serve para destrinchar 

armadilhas que consciente ou inconscientemente ele relega.  

 

O objeto dessa pesquisa, portanto, foi se construindo numa relação dialética entre 

                                                 
32

O uso do termo “camadas populares” tem sido predominante nos estudos que tratam da temática no campo 

educacional brasileiro e serve para delimitar o pertencimento a uma determinada classe social (VIANA, 1998; 

NOGUEIRA; ROMANELLI; ZAGO, 2000; PIOTTO, 2007). Optamos por manter o termo e no item 1.3 

explicamos a forma como ele é tratado nessa pesquisa.  
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o arcabouço teórico que estrutura as análises sobre trajetórias estudantis no ensino superior e 

as vivências cotidianas motivadas pelo trabalho com estudantes oriundos de camadas 

populares que se tornaram sujeitos dessa pesquisa. 

Um conjunto de perguntas norteou essa investigação: o que possibilitou para esses 

sujeitos chegar ao ensino superior? O que foi para o estudante ingressar nesse nível de ensino? 

Quais suas condições de vida? Quais as dificuldades enfrentadas durante o percurso no ensino 

superior? Quais as estratégias de permanência e êxito no ensino superior? Como se expressa a 

presença familiar nesses itinerários escolares? Existem outros grupos de referência que 

impulsionaram essas trajetórias? 

A noção de estratégia pode ser pensada nesse estudo como uma série de ações e 

práticas que os sujeitos e seu grupo familiar empreendem como resposta às diferentes 

situações de escolha a que são submetidos ao longo do processo de escolarização. De acordo 

com Bourdieu e Champagne (1998) essas respostas, que dependem em grande parte do 

pertencimento social de origem, podem ser desde ações extremamente calculadas e racionais, 

“objetivamente orquestradas”, até práticas de ajustes emergenciais e sem planejamento, 

práticas de curto prazo e de curto alcance, que funcionam, especialmente para as camadas 

populares, como uma estratégia puramente defensiva em resposta às difíceis condições 

objetivas de existência.  

  

2.2 Trilhando os sertões de Crateús: a constituição de uma cidade universitária 

 

Como campo empírico para desenvolvimento desse estudo foram escolhidos os 

campi do IFCE e da UFC, ambos localizados na cidade de Crateús. Tal escolha se deu por 

serem ambas as instituições resultado da política de expansão e interiorização da educação 

superior, observada a partir do ano de 2003 e também pelo seu impacto no desenvolvimento 

econômico, social e cultural para o município onde estão localizadas e para as cidades 

vizinhas.  

O município de Crateús está localizado a oeste do Ceará e compõe a microrregião 

dos sertões de Crateús, estando a 350 km de distância da capital. Ao norte, faz limite com os 

municípios de Tamboril e Ipaporanga; ao sul, com Novo Oriente e Independência; a leste com 

Independência e Tamboril; e ao oeste com Poranga e o estado do Piauí. (CEARÁ, 2015). 

 

 

  



37 

 

Figura 1 – Mapa da macrorregião de Crateús 

 

 Fonte: IBGE (2015). 

 

Dentre as várias interpretações para o nome da cidade a mais repetida pela história 

local é a que remonta aos primeiros habitantes, os índios pertencentes à etnia Karatiús, que 

saíram do Piauí em busca de terras para trabalho. Quando buscamos a etimologia da palavra 

encontramos a junção de kraté, que significa coisa seca, e yu, lugar muito seco. Originária de 

uma fazenda denominada Piranhas que iniciou o desenvolvimento de um comércio de 

mercadorias, Crateús passou de fazenda à categoria de vila, a Vila do Príncipe Imperial, em 

1832, pertencendo ao estado do Piauí. Em 1880, as vilas Príncipe Imperial e Pelo Sinal 

(atualmente a cidade de Independência) foram permutadas pelo porto cearense de Amarração, 

atual cidade de Luís Correia (PI), como resultado da solução encontrada para o litígio 

territorial entre esses dois estados. Assim, o Ceará reconheceu a jurisdição do Piauí sobre o 

município de Amarração e em troca o Piauí ofereceu dois importantes municípios 

piauienses: Independência e Príncipe Imperial, atual Crateús (THOMÉ, 1994, p. 23).  

Crateús se constituiu historicamente, desde sua origem, como o ponto 

intermediário de várias rotas migratórias entre as zonas rurais próximas, as cidades vizinhas e 

também outros estados como Piauí, Maranhão, Fortaleza, Distrito Federal, São Paulo e Rio de 

Janeiro. As capitais dos três últimos se caracterizam até os dias atuais, embora em menor 

proporção, como destinos certos para a busca de melhores condições de vida e trabalho 

(THOMÉ, 1994). É muito comum ter estudantes cuja mãe ou o pai foram residir nessas 

capitais e deixaram os filhos sob os cuidados dos avós, mandando mensalmente uma quantia 

em dinheiro para ajudar no sustento da família.   

https://pt.wikipedia.org/wiki/Independ%C3%AAncia_(Cear%C3%A1)
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Essa rota migratória em parte pode ser explicada pela existência do canyon
33

 do 

rio Poti, que corta a Serra Grande, uma conexão natural entre Ceará e Piauí. Junto ao 

desenvolvimento de um intenso mercado entre os dois estados, foi constante também a 

chegada e instalação de diversos grupos indígenas e descendentes africanos. 

Nos dias atuais, segundo último levantamento realizado pela Fundação Nacional 

do Índio (FUNAI), em 2007, e pelo antropólogo Estevão Palitot, em 2010, existem nove 

aldeias urbanas na cidade de Crateús a saber: Vila Vitória (Tabajara e Kalabaça); Terra 

Prometida (Tabajara, Kalabaça e Tupinambá); Terra Livre (Potyguara); Nova Terra (Tabajara 

e Potyguara); Aldeia São José (Potyguara, Tabajara, Kalabaça e Kariri); Maratoã (Kariri, 

Tabajara, Potyguara e Kalabaça); Altamira (Potyguara); Planaltina (Potyguara, Tabajara e 

Kalabaça) e Pedra Viva (Potyguara). Além de ramificações nos distritos e zona rural
34

. Tem-se 

também o povoado denominado de quilombo, localizado no distrito de Queimadas. No local, 

vivem cerca de 30 famílias remanescentes de quilombos cuja terra há mais de uma década 

está em conflito com posseiros e latifundiários da região.  

De acordo com Thomé (1994), a presença indígena e de remanescentes 

quilombolas foi muito importante para o desenvolvimento da cidade, tendo em vista que eram 

eles que trabalhavam nas terras dos grandes latifundiários em troca de moradia e alimentação.  

 
[...] a maioria das atuais aldeias urbanas teve início com ocupações de terrenos 

ociosos nas periferias da cidade para a construção de casas por famílias pobres. 

Assessoradas pelas pastorais, estas famílias, ao conseguirem os espaços para 

construção das casas, recebiam donativos que permitiam a edificação dos primeiros 

cômodos e trabalhavam em mutirão na construção de um centro comunitário que, 

ainda hoje, serve para reuniões e o funcionamento de sala de aula de uma escola 

indígena. (PALITOT, 2010, p. 12).  

 

Atualmente, a cidade concentra importantes serviços públicos como ferrovia, 

bancos, sede do exército, instituições públicas estatais do poder executivo (sede regional de 

educação – CREDE 13), judiciário (Ministério Público, Juizados e Tribunal Regional do 

Trabalho) e universidades, possui um pequeno parque industrial e é sede de diocese da Igreja 

Católica e demais instituições como a Cáritas Diocesana e a Escola Nacional de Convivência 

com o Semiárido.  

Com uma população de aproximadamente 76 mil habitantes, sendo 

aproximadamente 70% residentes na zona urbana, o município de Crateús é composto por 13 

                                                 
33

 O cânion do rio Poti é um fenômeno criado pela passagem do rio Poti por uma fenda geológica situada na 

serra da Ibiapaba, entre o Piauí e o Ceará. O cânion estende-se pelos municípios de Crateús, no Ceará, e 

Buriti dos Montes, no Piauí. 
34

 Para saber mais sobre o movimento indígena na cidade de Crateús consultar trabalhos de Palitot (2010, 2012).  
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distritos: Sede Crateús, Ibiapaba (42 km), Irapuá (12 km), Monte Nebo (54 Km), Oticica (67 

Km), Poti (18 Km), Santo Antônio dos Tucuns (42 Km), Curral Velho (16 km), Santana (29 

km), Realejo (14 km), Lagoa das Pedras (72 km) e Assis (22 km). 

 

Figura 2 – Distritos que compõem a cidade de Crateús 

 

                Fonte: IBGE (2015). 

 

Quem circula hoje pelas ruas de Crateús percebe um adensamento urbano 

significativo no centro comercial da cidade, sendo as feiras livres, onde são comercializadas 

as principais atividades econômicas da região, agricultura e agropecuária, uma grande atração. 

Caminhando em direção às suas periferias, é possível perceber grandes extensões de terrenos 

desocupados e cercados; casas suntuosas, que chegam a ocupar quarteirões inteiros e 

aglomerações de pequenas casas e casebres, resultantes de ocupações de terrenos públicos ou 

particulares por grupos organizados. Calçamento irregular, sistema de saneamento ainda em 

construção e em muitas áreas quase inexistente, iluminação precária, mato e lixo são 

elementos constantes nessa paisagem.  

O processo de urbanização de Crateús, assim como das outras cidades do sertão 

nordestino, acelerou-se nas últimas décadas em função dos processos de concentração 

fundiária no campo, esgotamento das oportunidades de trabalho no centro-sul e crise de 

sustentabilidade da agricultura familiar. Neste sentido, a maioria das cidades do semiárido, 

desde as pequenas até as grandes, passou por um processo de crescimento populacional, onde 

a população rural destes municípios passou a habitar as sedes urbanas, embaralhando de vez 

as fronteiras entre um domínio e outro. Palitot (2012) analisa como vem se dando o resultado 

desse crescimento.  
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Esta população sem terra e sem trabalho passou a viver de pequenos serviços, 

empregos temporários e da agricultura em terras de terceiros, quando as chuvas 

permitem, orbitando em torno das cidades, que passaram a concentrar também uma 

oferta mais abundante de escolaridade e de atendimentos à saúde. A expansão da 

previdência social para os trabalhadores rurais idosos e, nos últimos anos, os 

programas de renda mínima, também operaram no sentido de aproximar mais essas 

pessoas dos centros urbanos, onde podem viver com um pequeno, mas certo, 

rendimento fornecido pelo governo. Assim como outras cidades, Crateús não estava 

preparada para esse rápido aumento populacional. Seu pequeno centro comercial e 

institucional estava envolto por terras particulares, cujos proprietários ou relutavam 

em cedê-las para ocupação residencial, ou utilizavam-nas exatamente para a 

especulação imobiliária. (PALITOT, 2012, p. 12).  

 

Outra esfera de desenvolvimento social e econômico mais recente se deu na área 

da educação. A primeira IES a se instalar no município de Crateús foi a Faculdade de 

Educação da Universidade Estadual do Ceará, em 1981, com o curso de Pedagogia. Durante 

mais de vinte anos, a única oportunidade em ingressar em curso superior para a população da 

região dos sertões de Crateús foi este curso e, posteriormente, em 2002, a licenciatura em 

Ciências Biológicas e em Química. 

Com o novo panorama de expansão da educação superior, especialmente a 

interiorização das IES, o município de Crateús teve, em 2010, a criação do IFCE Campus 

Crateús, em 2014, a UFC Campus Crateús e a Faculdade Princesa do Oeste (FPO), em 2012, 

a única instituição privada da região que oferta cursos superiores presenciais. A primeira com 

cursos mais voltados para a formação de professores, com cinco licenciaturas, um 

bacharelado e três cursos técnicos
35

, a segunda privilegiando o eixo de bacharelados em 

engenharias
36

 e a FPO, com os cursos de Serviço Social, Psicologia, Enfermagem e o recém-

aprovado curso de Direito. 

Dessa forma, passaram a ser ofertadas semestralmente mais de 300 vagas em 

cursos superiores para a região dos sertões de Crateús
37

, atendendo, além das 11 cidades que 

compõem a macrorregião dos sertões de Crateús e Inhamuns, também estudantes de outros 

estados.  

A importância dessas instituições de ensino para o município e cidades vizinhas é 

notadamente reconhecida durante as conversas dos moradores da região e repetidamente 

reproduzida nos discursos das cerimônias de formatura. O trecho abaixo se refere ao discurso 

da formatura do semestre de 2016.1 proferido pela diretora geral do IFCE campus Crateús do 

                                                 
35

 No IFCE, os cursos são: Licenciatura em Matemática; em Física; em Letras, em Geografia e em Música; 

Bacharelado em Zootecnia; Técnicos em Química, Edificações e Agropecuária.  
36

 Na UFC, os cursos existentes são: Bacharelado em Sistema da Informação; Ciência da Computação, 

Engenharia Civil, Engenharia Ambiental, Engenharia de Minas.  
37

 Esse número considera também a IES privada Faculdade Princesa do Oeste.  
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período:  

Até bem pouco tempo nessa cidade, quando você terminava o ensino médio você 

tinha algumas opções para entrada no ensino superior: pedagogia, química ou 

biologia. Então, ou você era professor nessas áreas, ou você ia trabalhar no comércio. 

Não havia outras opções para quem não tinha condições de sair daqui. Eu, que sou 

daqui, tornei-me pedagoga. Poderia ter tido outras opções, mas dentre as três áreas, 

essa foi a que me interessei. Vocês que estão se formando hoje puderam escolher 

outros cursos. Puderam pensar numa formação técnica, numa formação de bacharel 

e também outras opções de licenciaturas. O importante é que puderam escolher isso, 

e damos graças à chegada de mais instituições de educação superior que vieram para 

desenvolver a região e possibilitar que os filhos e filhas de Crateús aqui ficassem.  

 

Com efeito, o processo de expansão e interiorização da educação superior além de 

ampliar as oportunidades de acesso a esse nível principalmente para aqueles estudantes que 

não tinham condições de se deslocar para centros urbanos mais distantes, também possibilitou 

que os egressos do ensino médio pudessem ter maiores possibilidades de escolha dos seus 

destinos escolares.  

Andriola e Suliano (2015), em estudo sobre o impacto da presença da UFC no 

interior do estado, sob o ponto de vista de docentes, discentes e moradores locais, ressaltam 

como aspectos positivos o aumento de oportunidades de acesso aos novos cursos de 

graduação, crescimento municipal marcado por uma dinamização econômica e local de 

atividades produtivas, além da criação de novos postos de trabalho. 

Não restam dúvidas da contribuição da interiorização da educação superior para a 

região onde se instauraram os novos campi, para a população local e, ainda, a abertura de 

vagas para concursos, o que se constituiu em mais oportunidades para professores e técnicos 

administrativos de várias áreas do conhecimento. No entanto, é preciso continuar com o 

desenvolvimento de pesquisas que possam acompanhar e averiguar a sustentabilidade desses 

novos campi, a qualidade da formação acadêmica e dos serviços prestados, além da 

manutenção da estrutura e dos recursos humanos.  

 

2.3 Aportes teóricos: a sociologia da educação e os estudos sobre trajetórias estudantis 

 

As lentes teóricas que guiaram o olhar sobre as trajetórias estudantis no ensino 

superior inserem-se no interior da matriz da sociologia da educação e na tradição de estudos 

sobre trajetórias escolares iniciados na França e inaugurados nos anos de 1960 no Brasil.  

Esses estudos, inicialmente, foram marcados por duas perspectivas: a perspectiva 

genealógica, que se refere à influência da bagagem social e cultural familiar no percurso 

escolar de estudantes, e a perspectiva da individuação, que considera o indivíduo como sujeito 
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formado no âmbito da estrutura social, mas ao mesmo tempo dotado de subjetividades que 

contribuem para direcionar suas trajetórias. A primeira é referenciada pelo trabalho Jean Paul 

Laurens
38

, que analisou como se processa o sucesso escolar de filhos de operários franceses e 

os porquês de trajetórias escolares excepcionais; a segunda perspectiva tem como expoente as 

pesquisas desenvolvidas por Jean Pierre Terrail
39

 (1990) sobre êxito escolar nas trajetórias de 

intelectuais, estudantes universitários e profissionais franceses de origem operária 

(NOGUEIRA; FORTES, 2004).  

O conceito de trajetória ocupa uma posição de destaque nessa pesquisa. Sua 

definição não é unívoca no âmbito da sociologia da educação, e em cada momento histórico 

ela foi utilizada de diferentes formas, podendo ser colocada como sinônimo de caminho, 

percurso, caminhada e trajeto. 

Nogueira (2002), que se debruçou sobre o estudo de trajetórias escolares, define 

que o termo pensado no campo educacional é entendido como o percurso biográfico da 

escolaridade dos sujeitos pesquisados. Trata-se do deslocamento que o estudante faz no 

interior do sistema de ensino e das relações de interação que estabelece dentro e fora da 

escola.  

Até o final da década de 1970, as pesquisas sobre trajetórias eram do tipo 

longitudinais de grande escala e tinham o objetivo de evidenciar as desigualdades de 

oportunidades do sistema escolar. Essa tendência é influenciada pelos estudos de sociologia 

da educação, que, nesse período, destacaram a problemática das desigualdades educacionais. 

Vários estudos demonstraram a relação entre a origem social e a participação escolar, 

evidenciando as influências das variáveis socioeconômicas nos processos de escolarização e 

na constituição dos percursos escolares (NOGUEIRA; FORTES, 2004, p. 61).  

As contribuições do pensamento de Bourdieu foram fundamentais para contestar 

uma tendência hegemônica, na época, difundida pelas ciências sociais, que atribuía à 

escolarização um papel central no processo de superação do atraso econômico e da construção 

                                                 
38

 Jean-Paul Laurens é doutor em Sociologia e professor da Universidade de Toulouse-Le Mirail, estudou 

trajetórias excepcionais de filhos de operários que tiveram acesso ao curso superior de engenharia. Este 

trabalho de pesquisa, concluído em 1990, foi desenvolvido no contexto de seu processo de doutoramento, sob 

orientação de Jean-Michel Berthelot. Laurens buscou os sujeitos de sua investigação em treze Faculdades de 

Engenharia da região francesa de Midi-Pyrennés, no período de 1986–1987 (VIANA, 1998, p. 16).  
39

 Jean Pierre Terrail é professor da Universidade de Versailles Saint Quentin-en-Yvelines, na França, pesquisou 

o "êxito escolar" de 23 intelectuais de origem operária, estudantes universitários e profissionais, de ambos os 

sexos (VIANA, 1998, p. 31).  
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de uma nova sociedade justa (meritocrática) e democrática (fundamentada na autonomia 

individual). 

Defendia-se que o problema do acesso à educação seria resolvido com a oferta da 

educação pública para todos, e, a partir disso, os indivíduos competiriam em condições iguais 

no interior do sistema de ensino. Aqueles que se destacassem por seus dons individuais 

seriam levados, por uma questão de justiça, a avançar em suas carreiras escolares e, 

posteriormente, a ocupar as posições superiores na hierarquia social (NOGUEIRA; 

NOGUEIRA, 2002).  

Para Bourdieu (2001), a escola cumpre um papel de reprodução e legitimação das 

desigualdades sociais. Ela não é uma instituição neutra, tendo em vista que seu modelo 

curricular e didático, sua forma de avaliação e a organização de sua estrutura institucional 

representam os valores dos grupos dominantes, legitimados como cultura geral. Para se tornar 

legítima, essa cultura da classe dominante, materializada nos conteúdos curriculares e no fazer 

pedagógico, se apresenta como a única, ignorando as diferenças culturais existentes, 

principalmente na transmissão dos saberes instituídos que não são democraticamente 

distribuídos no espaço social.  

 

Conferindo uma sanção que se pretende neutra, e que é altamente reconhecida como 

tal, a aptidões socialmente condicionadas que trata como desigualdades de ‘dons’ ou 

de ‘mérito’, ela transforma as desigualdades de fato em desigualdades de direito, as 

diferenças econômicas e sociais em distinção de qualidade, e legitima a transmissão 

da herança cultural. Por isso ela exerce uma função mistificadora. Além de permitir 

à elite se justificar de ser o que é, a ‘ideologia do dom’, chave do sistema escolar e 

do sistema social, contribui para encerrar os membros das classes desfavorecidas no 

destino que a sociedade lhes assinala, levando-os a perceberem como inaptidões 

naturais o que não é senão efeito de uma condição inferior, e persuadindo-os de que 

eles devem o seu destino social (cada vez mais estreitamente ligado ao seu destino 

escolar, à medida que a sociedade se racionaliza) – à sua natureza individual e a sua 

falta de dons. [...] Assim, o sistema escolar [...] Conferindo às desigualdades 

culturais uma sanção formalmente conforme aos ideais democráticos, ele fornece a 

melhor justificativa para essas desigualdades. (BOURDIEU, 2003, p. 58-59). 

 

Uma de suas teses centrais incorporadas à sociologia da educação é a de que os 

alunos não são indivíduos abstratos que competem em condições igualitárias na escola, mas 

atores socialmente constituídos que trazem consigo uma bagagem social e cultural 

incorporada pela socialização correspondente a uma posição especifica na estrutura social 

que, por sua vez, diferencia e condiciona suas atitudes e comportamentos (NOGUEIRA; 

NOGUEIRA, 2002).  
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A categoria de análise capital cultural
40

 elaborada por Bourdieu (1990) se 

manifesta como um conjunto de saberes exigidos e expressos pela posição que determinado 

indivíduo ocupa no espaço social. Sua distribuição se dá através da socialização primária, 

sendo extremamente desigual e perpetuando a desigualdade contida na estrutura social.  

O sistema escolar, portanto, na medida em que concebe todos os indivíduos de 

origens sociais diversas como se fossem iguais e a cultura transmitida e valorizada é a de um 

determinado grupo social dominante, acaba por reproduzir e legitimar a desigualdade social 

potencializada pela diferença de capital cultural entre os grupos. A condição de classe está, 

assim, diretamente ligada ao desempenho escolar. 

 
O sistema escolar tenderia a reproduzir a distinção entre dois modos básicos de se 

relacionar com a cultura: um primeiro, desvalorizado, se caracterizaria pela figura do 

aluno esforçado, estudioso, que busca compensar sua distância em relação à cultura 

legítima por meio de uma dedicação tenaz às atividades escolares; e um segundo, 

valorizado, representado pelo aluno tido como brilhante, talentoso, inteligente, 

muitas vezes precoce, que atende às exigências da escola sem demonstrar traços de 

um esforço laborioso ou tenso. (CATANI; NOGUEIRA, 2007, p. 53).  

 

Para explicar melhor o funcionamento dos mecanismos de reprodução escolar, o 

autor recorre à imagem de um demônio utilizada pelo físico Maxwell quando vai explicar a 

anulação da lei física da termodinâmica. De acordo com o físico, o demônio age fazendo uma 

triagem das partículas rápidas e quentes que chegam: as mais rápidas vão para um recipiente 

cuja temperatura aumenta e as mais lentas, para outro recipiente, cuja temperatura diminui. O 

sistema escolar age como o demônio de Maxwell, ao separar os alunos detentores de capital 

cultural herdado daqueles que não possuem, sendo as diferenças de aptidões inseparáveis das 

diferenças sociais (BOURDIEU, 2001).  

 
Ao pôr em prática uma série de mecanismos de seleção e de classificação, a escola 

distancia os detentores de capital herdado dos que não o possuem, realizando uma 

verdadeira operação mágica que separa o sagrado do profano, assim como o fizera 

Durkheim, e, dessa forma, reforça e reproduz as diferenças sociais, culturais e 

educacionais de origem. (VALLE, 2013, p.12).  

 

Seguindo a linha influenciada pela sociologia da educação que tem Bourdieu 

como propulsor, era evidente nas investigações uma hegemonia do caráter macrossociológico 

voltado para o espelhamento das estruturas sociais na estrutura do sistema escolar. De acordo 

com Brandão (2001), desde as décadas de 1960 e 1970, Florestan Fernandes, Anísio Teixeira, 
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 As principais categorias de análise de Bourdieu utilizadas nos trabalhos de sociologia da educação são a 

noção de habitus, capital social, capital econômico, capital cultural e campo. 
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José Moreira, dentre outros, utilizavam dados demográficos e estudos socioeconômicos para 

ilustrar o caráter antidemocrático da escola brasileira, sempre numa perspectiva macro. 

Na década de 1980, os estudos desenvolvidos no âmbito da sociologia da 

educação deslocaram o olhar do macro e migraram para as análises dos processos e das ações 

relacionadas com a vida escolar. Metodologicamente, saem do campo da estatística e chegam 

às análises a respeito das histórias de vida, da observação participante e das etnografias. 

Brandão (2001, p. 161) analisa esse momento como de articulação entre as perspectivas 

macro e microssociológicas.  

 

[...] falamos de uma perspectiva de análise que incorpora o contexto socioeconômico 

e políticos de forma menos fatalista e que procura dentro da escola o que lhe é 

específico, sem descuidar nem do indivíduo nem do social, mas procurando 

incorporar a categoria da totalidade na análise da prática escolar.   

 

Os estudos sobre trajetórias acompanharam as mudanças de enfoque da sociologia 

da educação e passaram a dar mais atenção ao papel e à contribuição dos próprios sujeitos na 

construção de suas trajetórias escolares. Nesse sentido, as biografias escolares foram 

evidenciadas como forma de analisar as trajetórias que fugiam à regra de determinação da 

estrutura social, as trajetórias ditas “atípicas” — aquelas que desviam da previsão. Entender 

como os sujeitos lidam com múltiplas influências e constroem trajetórias diferenciadas foi a 

grande questão das pesquisas que se seguiram. 

 
Deixa de ser suficiente apontar a relação entre origem social e destino escolar. 

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

[...] Não basta mostrar que na maioria absoluta dos casos o sistema escolar de ensino 

reproduz as desigualdades do sistema social. É preciso mostrar como ele faz isso e 

porque não o faz em todos os casos. (NOGUEIRA; FORTES, 2004, p. 57). 

 

O interesse foi deslocado para as relações estabelecidas no interior do sistema de 

ensino, das classes, a relação da escola com o seu entorno, o estabelecimento do consenso — 

ou o contrário, aumento da violência, o que exige se colocar no lugar dos alunos, entender o 

ponto de vista deles, e não só olhar para as funções da instituição de ensino. Logo, colocar os 

autores no centro das análises possibilitou o surgimento de outros níveis de análises: os 

estabelecimentos de ensino, a classe, a relação professor e aluno, o papel da família na 

escolarização dos filhos, novos quadros teóricos e novos conceitos (habitus, configuração 

social, estratégias, relação com o saber, afiliação, integração). 

 

Pode-se inicialmente se questionar como a escola se porta praticamente em relação a 

classe, aos julgamentos escolares, as interações entre mestre e alunos para 

estabelecer suas hierarquias. Pode-se também pensar que a escola tem uma função 
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de educação e de socialização que não se reduzem apenas às performances dos 

alunos, aqueles que são formados e transformados pela escola, que crescem nela, 

valorizados ou humilhados por ela, aderem ou resistem aos jogos escolares sem que 

tudo isso desapareça atrás de leis de mobilidade social. (DUBET, 2007 apud 

TARÁBOLA, 2010, p. 91).   

 

As pesquisas sobre a escola que concebiam como único tema as desigualdades 

sociais e de oportunidades no seu interior, tratando os percursos escolares como decorrentes 

de um conjunto de varáveis fixas fortemente determinadas pela origem social e quantidade de 

capital cultural incorporado, passam a considerar as experiências dos atores no contexto 

escolar e suas subjetividades.  

Portanto, as tendências atuais na sociologia da educação têm cumprido o papel de 

recobrar o “lugar” do sujeito nas suas investigações, além de tomar como objeto de pesquisa 

todas as relações contidas e desenvolvidas na chamada “caixa-preta” do universo institucional 

de ensino (DUBET, 2004).  

Na base desse deslocamento do olhar sociológico das análises macro para uma 

microssociologia ou para uma sociologia em escala individual, encontramos a pesquisa 

desenvolvida por Lahire (1997), sociólogo francês, que investigou as relações existentes entre 

posições escolares, configurações familiares e êxito escolar de vinte e seis crianças 

provenientes de camadas populares na França. Os resultados evidenciaram perfis bastante 

diferenciados, que ele classificou em três tipos de casos: a) “fracassos previsíveis”, crianças 

que vivenciaram realidades escolares difíceis, a partir de famílias que possuíam baixa 

escolaridade, profissões não qualificadas, o que caracterizaria uma situação de baixo capital 

cultural; b) “fracassos improváveis”, que seriam casos de crianças que, mesmo vivendo em 

condições mais favoráveis à escolarização, tiveram um desempenho escolar muito ruim; e c) 

“sucessos brilhantes”, casos exemplificado por crianças que viviam em situações 

extremamente difíceis, marcadas por situações de pobreza e baixa capital cultural e que, 

apesar disso, tiveram um desempenho escolar exemplar. O que se apreende desse estudo é que 

a reprodução das condições sociais, econômica e culturais das famílias não são fatores únicos 

para entendimento do percurso escolar de “sucesso” ou de “fracasso” dos alunos vindos de 

camadas populares. 

A partir de reflexões críticas ao pensamento de Bourdieu, Lahire propõe uma 

sociologia de escala individual. Uma compreensão do indivíduo em toda a sua complexidade 

e uma análise de seu comportamento nos mínimos detalhes. Retomando a pesquisa citada 

acima, a trajetória escolar de cada criança não seria resultado direto das características 

objetivas ou dos recursos materiais e culturais possuídos por cada família. Seria necessário 
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compreender o uso que cada família, de acordo, com sua dinâmica interna e seus laços 

pessoais e afetivos, faz desses atributos e desses recursos (LAHIRE, 2004, p. 18). 

Como poderíamos compreender o sucesso escolar de crianças de origem popular 

que não tiveram acesso à quantidade de capital cultural exigido pelo saber transmitido pela 

escola? Seriam essas crianças excepcionais ou seu sucesso poderia ser explicado por outros 

elementos de suas experiências sociais que não têm espaço na análise de Bourdieu? (LAHIRE, 

1997) 

A partir de tal perspectiva, fica evidente que a compreensão da relação 

estabelecida pelos estudantes de camadas populares com o ensino superior só é possível ao se 

estabelecer como análise não somente os determinismos macroestruturais, de um lado, e de 

outro biografias singulares, mas pela apreensão das dinâmicas coletivas de diferentes 

contextos que se entrecruzam e interdependem no interior do sistema de ensino.  

Nesse sentido, a partir da década de 1990, no Brasil, começam a surgir estudos 

que investigam tanto os processos que permitiram o ingresso de estudantes pobres no ensino 

superior como a experiência de permanência e êxito desses estudantes na universidade. Para 

Souza (2004, p. 190), 

 
[...] atualmente busca-se refinar o papel do pertencimento social nos destinos 

escolares, dando-se maior visibilidade às práticas educativas desenvolvidas no 

interior das famílias, à complexa relação entre família e escola e às estratégias 

familiares e individuais face à escolarização, pressupondo uma relativa autonomia 

entre essas duas esferas.  

 

Os estudos mais recentes
41

 no campo da sociologia da educação, como os de 

Piotto (2007); Souza (2009); Ávila (2010); Tarábola (2010); Silcia (2012); Figueiredo (2015); 

Lima Junior (2015) têm discutido a partir da análise de trajetórias acadêmicas de 

universitários oriundos de camadas populares, fenômenos como longevidade escolar, evasão, 

sucesso escolar e formas de permanência no ensino superior. 

 
Nas últimas duas décadas, estudos no campo da sociologia da educação produzidos 

no Brasil e no exterior vêm fornecendo indicadores teóricos importantes para 
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 Os estudos pioneiros no Brasil sobre a temática, dando ênfase ao ingresso de estudantes pobres na 

universidade e os desafios da permanência e sucesso escolar, podem ser vistos em PORTES (1993, 2001); 

SILVA (1999); VIANA (1998); NOGUEIRA (2002); ZAGO (2000); LACERDA (2006); ALMEIDA (2006); 

BARBOSA (2006). Por estudos recentes, estamos nos referindo a um recorte temporal dos últimos dez anos 

(2006–2016) de programas de mestrado e doutorado com linhas de pesquisa vinculadas à temática da 

sociologia da educação. Essa pesquisa se deu na base de dados do portal CAPES, a partir dos descritores 

“ensino superior”, “trajetórias estudantis” e “camadas populares”. Após esse filtro, processou-se um segundo 

filtro, a vinculação com a sociologia da educação. O acesso aos trabalhos se deu exclusivamente por meio 

digital, embora muitas obras tenham sido transformadas em livros.  



48 

 

problematizar o que tem sido chamado ‘longevidade escolar’, ‘casos atípicos’ ou 

‘trajetórias excepcionais’ nos meios populares. (ZAGO, 2006, p. 226).  

 

Piotto (2007), em sua tese de doutorado, analisa a trajetória escolar e a experiência 

universitária de cinco estudantes provenientes de classes populares que tiveram acesso, por 

meio de ações afirmativas, a cursos de alta seletividade de um dos campi da USP, 

considerando-se a relação candidato/vaga e a nota de corte dos anos de 2001 a 2005. Ao 

entrevistar os estudantes, ela pôde observar que, para aqueles jovens, a ideia de estudar na 

instituição em questão consistia em um sonho impossível, até que em algum momento 

pareceu existir alguém ou alguma circunstância que sinalizou essa possibilidade como uma 

realidade possível de ser concretizada.  

Em alguns casos, foi uma professora ou professor que contribuiu para que os 

estudantes pudessem desenvolver disposições favoráveis ao ingresso numa instituição de 

grande prestígio. Em outros casos, foi a convivência com algum colega próximo que já 

estudava na instituição pretendida e apresentou uma trajetória semelhante, despertando 

disposições para crer que ele também poderia assim o fazer. “Esse encontro parece ter sido 

fundamental para que ele passasse a considerar a USP em seu horizonte de possibilidades 

futuras.” (PIOTTO, 2017, p. 7).   

No que se refere ao percurso escolar pós-ingresso na universidade, a autora 

constatou que, se o ingresso não havia sido fácil, a permanência parecia ainda mais difícil. 

Eram trajetórias marcadas por situações de humilhação, esforço, solidão e desenraizamento 

ocasionado pela distância dos núcleos familiares. Porém, a possibilidade de ingresso na 

universidade trazia perspectivas de vida, não sendo o sofrimento a única tônica dos relatos.  

Marcos, um dos entrevistados, relata que só a notícia de ter passado no vestibular 

para o curso de psicologia na USP já mudou a forma como era tratado no trabalho que 

desenvolvia como garçom em um bar na zona nobre de São Paulo. “As pessoas me davam os 

parabéns e muitos nem acreditaram, como é que pode um garçom ir estudar na USP? Alguns 

mais jovens que iam no bar passaram a ter mais respeito por mim, eu percebia na forma como 

eles faziam o pedido.” (PIOTTO, 2007, p. 285). A euforia ao saber da aprovação e o 

sentimento de vitória foi logo substituído pelo desânimo. Ao chegar à universidade, ele 

deparou-se com um mundo totalmente diferente da sua realidade até então. E já no dia da 

matricula as diferenças advindas por sua origem social foram sendo nitidamente demarcadas.  

Souza (2009), ao analisar a constituição das trajetórias de longevidade escolar de 

estudantes filhos de seringueiros que ingressaram nos cursos mais seletos da Universidade 

Federal do Acre (UFAC), constata que, se por um lado esses estudantes ocupam a maioria das 
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vagas ofertadas pela universidade, por outro essa mesma proporção não acontece nos dois 

cursos de maior prestígio social e acadêmico oferecidos pela universidade, Direito e Medicina.  

A partir das biografias analisadas, tomando como referencial teórico a categoria 

analítica de “configuração social” formulada por Norbert Elias
42

, Sousa (2009) percebeu que 

as trajetórias escolares excepcionais foram construídas com forte mobilização dos estudantes 

e de algumas famílias. Algumas referências externas ao núcleo familiar, como professores e 

pessoas vinculadas ao universo escolar, também tiveram grande visibilidade. Nos casos em 

que há forte mobilização familiar em favor da escolarização dos filhos, mesmo que não haja 

um intenso capital cultural a ser transmitido, as trajetórias escolares se mostraram mais 

lineares. A família, portanto, vem mostrando-se como relevante no itinerário de longevidade 

escolar
43

.  

Ávila (2010) traz importantes contribuições ao enfocar as trajetórias de mulheres 

de camadas populares que vivenciam uma tríplice jornada: trabalho remunerado, trabalho 

doméstico e estudos. A confluência entre os dois campos teóricos, o da sociologia da 

educação e dos estudos sobre gênero, permitiu uma discussão sobre um perfil específico de 

sujeitos que ingressam na universidade e como essa especificidade dialoga com as condições 

de classe e as histórias de vida.  

 As marcas mais recorrentes na trajetória das mulheres entrevistadas eram, além 

do esforço ocasionado pelas três dimensões do trabalho que enfrentavam, a falta de 

compreensão dos professores diante da extrema dificuldade de conseguirem estudar. Isso 

mostra que a universidade parece não perceber a presença desses “novos sujeitos” no seu 

interior e não se posicionar como corresponsável pelas dificuldades que eles enfrentam. Umas 

das entrevistadas para essa dissertação traz em sua fala uma contribuição relevante sobre o 

assunto:  

 
Engravidei assim que iniciei o semestre. Me falaram que eu tinha direito a um 

atendimento domiciliar, como se fosse uma licença maternidade, mas que faço 

exercícios e provas em casa. Como é um direito que tem em lei, eles [professores] 

deveriam criar formas de que eu aprendesse mesmo sem está presente nas aulas. 

Mas, na verdade, eles fazem é dificultar as coisas. Disseram que não tinha como 

uma estudante de exatas aprender um semestre inteiro sem ir para aula. Que o certo 

mesmo era eu ficar reprovada. Ora, como se fosse simples assim ficar reprovada. 

Mas se é um direito que eu tenho, então pra mim tinha era que ser visto uma forma 

de acompanhar o curso mesmo em casa. (informação verbal)
44

.  
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 Essa categoria é trabalhada por Elias na obra A Sociedade dos Indivíduos. Rio de Janeiro, Zahar, 1994. 
43

 Por longevidade escolar Souza (2009) amparada em outros estudos define como a permanência no sistema 

escolar até o ingresso no ensino superior. 
44

 J.F, 26 anos. 
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Outro pressuposto a ser considerado que dialoga com a pesquisa desenvolvida por 

Ávila (2010) são as características identitárias das camadas populares: nesse estudo, as 

mulheres estudantes trabalhadoras e naquele, os estudantes provenientes de seringais. A 

dissertação das duas autoras representa uma das linhas de enfoque dos estudos sobre 

trajetórias estudantis, que é trabalhar com as “exceções”, com trajetórias escolares 

improváveis, ou seja, as daqueles estudantes que, por sua condição socioeconômica 

desfavorável e por não deterem um forte capital cultural, teriam grandes dificuldades para 

acessar a educação superior. Ambas optaram, também, por estudar a inserção desses sujeitos 

em cursos mais concorridos e seletos, refutando a tendência da sociologia da educação em 

estudar casos de sucesso escolar.  

As pesquisas desenvolvidas por Silcia (2012) com estudantes de duas 

universidades enfocam o período de transição dos percursos escolares, do ensino médio para o 

superior. As trajetórias escolares antes da entrada na universidade são utilizadas para entender 

os fatores que influenciaram o ingresso no ensino superior e a escolha por determinados 

cursos, além do modus operandi especifico de um estudante universitário que permeou os 

discursos sobre o que foi necessário aprender e quais disposições foram mobilizadas para a 

assunção da nova identidade. 

As análises da autora, ao lado das pesquisas de Figueiredo (2015) e Lima Junior 

(2015), guardam semelhanças por abordarem as condições de acesso e permanência na 

universidade, mas também modelos teóricos que trazem outra perspectiva para o 

entendimento dessa permanência, especialmente daqueles de camadas populares. Tais 

modelos serão fruto de uma análise mais demorada por se constituírem como referencial 

teórico para análise das entrevistas e construção dos retratos sociológicos.  

As categorias trabalhadas pelos autores são a “integração acadêmica e social e a 

afiliação institucional e intelectual”. A primeira, proposta por Vicent Tinto (2012 apud 

FIGUEIREDO, 2015), tem como ponto de partida a concepção de que atributos individuais 

como origem social, competências e habilidades, enfim, o percurso escolar anterior à entrada 

no ensino superior, seriam menos importantes do que a configuração institucional (professores, 

conteúdos, didática, atividades universitárias) para uma efetiva integração do estudante.  

A integração acadêmica significa ter um bom rendimento acadêmico (boas notas e 

ausência de reprovação), relacionar-se adequadamente com os agentes institucionais como 

professores e funcionários, e seguir as regras da instituição. A integração social, por sua vez, 

acontece quando o estudante ocupa os vários espaços da universidade, quando ele incorpora 



51 

 

em seu percurso escolar atividades e conteúdos extracurriculares (FIGUEIREDO, 2015, p. 36). 

A noção de afiliação é apresentada por Coulon (2008, p. 31) para se referir à 

necessidade de incorporação de um conjunto de habilidades necessárias ao ensino superior, 

fundamental à ultrapassagem da condição de aluno do ensino secundário para estudante do 

ensino superior. Essa passagem envolve três tempos: “de estranhamento, de aprendizagem e 

de afiliação”. 

 

A entrada na universidade pode ser analisada como uma passagem, no sentido 

etnológico do termo, que eu proponho analisar em três tempos: o tempo de 

estranhamento ao longo do qual o estudante entre em um universo desconhecido, 

cujas instituições rompem com o mundo familiar que ele acaba de deixar; o tempo 

da aprendizagem quando ele se adapta progressivamente e onde uma acomodação se 

produz; e por fim, o tempo da afiliação que é o do manejo relativo das regras 

identificadas especialmente pela capacidade de interpretá-las ou transgredi-las. 

(COULON, 2008, p. 32).  

 

A hipótese do autor é a de que aquele estudante que alcançar o tempo de afiliação 

mais rápido durante seu percurso tem mais chances de permanecer na universidade e obter um 

sucesso escolar, ao passo que aqueles que não conseguem afiliar-se fracassam. “A primeira 

tarefa que um estudante deve realizar quando chega à universidade é aprender o ofício de 

estudante. A entrada na vida universitária é como uma passagem: é necessário passar do 

estatuto de aluno ao de estudante.” (COULON, 2008, p. 39).   

O percurso pelo qual o estudante chega ao tempo da afiliação assemelha-se muito, 

guardando-se as devidas proporções, a um rito de passagem que pode ser pensado nos moldes 

do que foi estudado e definido por Gennep (2011). Para ele, na análise da sociedade e das 

interações entre os indivíduos é possível reconhecer um padrão típico, sempre recorrente, que 

marca a mudança de um status social para outro: os ritos de passagem. Esses devem ser 

estudados a partir de suas determinações originárias, a de separação, margem e agregação, 

sendo perceptível a mudança de fases de acordo com o tipo de transição que o grupo pretende 

ritualizar:  

 
Se o rito é funeral, a tendência das sequencias formais será na direção de marcar ou 

simbolizar separações. Mas se o sujeito está mudando de grupo (ou de clã família, 

ou aldeia) pelo casamento, então as sequencias tenderiam a dramatizar a agregação 

dele no novo grupo. Finalmente, se as pessoas ou grupos passam por períodos 

marginais (gravidez, noivado, iniciação etc.), a sequência ritual investe nas margens 

ou na liminaridade do objeto em estado de ritualização (GENNEP, 2011, p. 17). 

 

Ainda segundo o autor, o importante para o estudo dos ritos é justamente essas 

fases, o momento anterior ao rito (a fase de preparação), o momento do rito, e suas sequências 

finais. Assim, “o tempo de estranhamento” pode ser pensado tendo como determinante 
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originário a separação: o estudante separou-se do seu grupo de pertencimento no ensino 

médio e da sua forma de ser e agir antes de ingressar no ensino superior; depois, ele passa por 

período de margem, onde irá apreender o modus operandi de ser universitário, “o ofício de 

estudante”, esse é “o tempo da aprendizagem”. Após essa fase, que tem uma duração por 

vezes mais longa, o estudante está “transformado”, pronto para a fase de agregação ou de 

admissão, estando apto a pertencer a outro grupo, o que constitui o momento da afiliação.  

Bourdieu (2008) retoma a noção de rito de passagem e se propõe a estender a 

análise e enfatizar não só a passagem de uma fase para outra, mas as consagrações, as 

diferenciações que se instituem naqueles que já passaram daqueles que não passaram.  

passagens realizam. Os ritos de passagem teriam uma função social, a de separar os iniciados 

dos não iniciados. Assim, autor propõe que os ritos de passagem deveriam ser chamados de 

ritos de legitimação, ou ritos de consagração ou ritos de instituição. Porque não é a passagem 

que importa, mas sim, a instituição da ordem estabelecida, que obriga o indivíduo a viver 

segundo as expectativas sociais ligadas à sua categoria. Referindo-se a teoria proposta por 

Gennep (2011), Bourdieu (2008, p. 93) comenta:  

 

Na verdade, é o caso de perguntar se, ao enfatizar a passagem temporal (por 

exemplo, da infância à idade adulta), essa teoria não estaria mascarando um dos 

efeitos essenciais do rito, qual seja o de separar aqueles que já passaram por ele 

daqueles que ainda não o fizeram e, assim, instituir uma diferença duradoura entre 

os que foram e os que não foram afetados. Eis por que em lugar da expressão ritos 

de passagem talvez fosse mais apropriado dizer ritos de consagração, ritos de 

legitimação, ou simplesmente, ritos de instituição (conferindo a esta palavra o 

sentido ativo que assume, por exemplo, na expressão "instituição de um herdeiro"). 

 

Para este estudo, faz-se importante ter uma compreensão dos ritos de passagem no 

interior do campo universitário considerando as conclusões dos dois autores. Quando Gennep 

(2011) valoriza a passagem de uma fase para outra do rito nos ajuda a perceber nas trajetórias 

dos estudantes como se constituiu essa transição e quais as disposições necessárias para que 

essa passagem acontecesse. Partindo da explicação de Bourdieu (2008) podemos entender 

como a consagração, a instituição de uma nova fase consolida as disposições desses sujeitos e 

facilita as condições de permanência e êxito.  

Outros dois conceitos já explicitados que também possuem diferenças que 

merecem ser destacadas são a noção de “integração” e “afiliação”.  A integração, pensada 

por Tinto, parece remeter mais a um estado de transição de um nível de ensino para outro, 

refere-se a essa passagem e às maneiras de fazê-la; a noção de afiliação proposta por Coulon 

remete a um fenômeno menos transitório e mais de incorporação de disposições que podem 
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configurar um novo habitus no agente que alcançou a afiliação. Quando o estudante atinge o 

estágio de afiliação, ele conseguiu adquirir um conjunto de novos gostos, hábitos, posturas 

características do ofício de estudante que permanecerão até a conclusão do curso. 

No entanto, ambos também podem ser pensados como complementares, tendo em 

vista que a afiliação (intelectual e institucional) só ocorre se existe uma integração (acadêmica 

e social). O que nos leva a concluir que a integração pode levar ou não a uma afiliação, mas 

afiliar-se pressupõe uma integração.   

O conceito de integração foi utilizado por Lima Junior (2015) para compreensão 

da expressiva evasão
45

 nos cursos de Física, e as duas categorias foram utilizadas por 

Figueiredo (2015) para entender as condições de permanência e êxito de estudantes oriundos 

da rede pública de ensino que ingressaram numa universidade pública e os fatores de 

democratização do ensino superior. O primeiro autor utiliza três dimensões de análise para 

estudar a evasão: a dimensão estrutural, que teve nos estudos de Bourdieu a principal 

influência, a individual, através da proposta de uma sociologia da escala individual de Lahire, 

e a dimensão institucional, adaptada do modelo de Tinto. 

Na primeira dimensão, foi possível concluir que as experiências dos estudantes no 

decorrer de suas trajetórias estavam muito ligadas à sua origem social; na segunda dimensão, 

foi possível conhecer casos que extrapolavam as conclusões da primeira dimensão e 

permitiam perceber as exceções. Já na terceira dimensão, considerada pelo autor como a mais 

produtiva, no que diz respeito a apontar dados que possibilitem mudanças no contexto 

pesquisado, foi possível concluir que existem variáveis que podem ser controladas a nível 

institucional e, portanto, se configurarem como possibilidades para melhorar os percentuais de 

evasão. Uma das propostas elencadas foi uma reforma curricular do curso de física. 

Figueiredo (2015), após entrevistar oito estudantes pertencentes às camadas 

populares
46

, para compreender seus percursos escolares, afirma que só é possível falar de 

democratização do ensino superior quando as oportunidades de acesso e permanência com 

sucesso forem comuns a todos os estudantes, independentemente de suas origens sociais. 

Outro fator importante de conclusão do estudo da autora foi perceber que as condições 

econômicas desfavoráveis não são suficientes para entender os processos de afiliação e 

integração ao ensino superior, embora elas revelem grandes limites para sua efetivação. 
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 Entende-se como evasão o abandono do curso pelo estudante. Na literatura e principalmente para caracterizar 

os dados dos principais censos da educação superior, enquadram-se também como evasão os cancelamentos 

de curso realizado pelo estudante (voluntário ou não), abandono, transferência e mobilidade acadêmica.  
46

 Ao definir camadas populares, a autora considerou dois critérios: uma renda familiar de até cinco salários 

mínimos e pais de baixa escolaridade. 
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Parece consenso nas pesquisas analisadas o pressuposto de que a trajetória escolar 

não é completamente determinada pela origem social, encontrando-se associada também a 

outros fatores, como a relações estabelecidas com a família e as características individuais dos 

sujeitos.  

Inspirada nas pesquisas já desenvolvidas sobre estudantes de camadas populares 

no ensino superior e nos aportes teóricos como “integração”, “afiliação”, “capital cultural”, 

habitus, “configurações sociais” utilizados, o percurso dessa investigação seguiu o 

pressuposto de que a trajetória escolar de cada estudante é marcada por fatores que 

interdependem da sua origem social, das configurações familiares e sociais, dos diferentes 

capitais incorporados, mas também das disposições apreendidas nas múltiplas experiências 

socializadoras atualizadas e mobilizadas durante sua vida.  

Coube a esta pesquisa, portanto, compreender como essas trajetórias são 

realizadas ou desrealizadas, suas dificuldades, facilidades, pontos ascendentes e descendentes, 

enfim conhecer os fatores mobilizares ou não da permanência e êxito no ensino superior.  

 

2.4 Aportes metodológicos: das técnicas de coleta de dados à construção de retratos 

sociológicos 

 

A pesquisa proposta se apresenta como de natureza qualitativa, por ser a mais 

apropriada quando se tem como objeto a ação dos sujeitos a partir de suas interpretações, 

privilegiando o vivido e os sentidos atribuídos, assim como as interações com os outros e com 

o mundo. O que importa e “salta aos olhos” do pesquisador são “os dados da experiência, as 

representações, as definições da situação, as opiniões, as palavras, o sentido da ação e dos 

fenômenos” (DESLAURIERS, 2008, p. 42).  

O material empírico coletado atende a duas dimensões de análise propostas pelos 

objetivos dessa pesquisa. A dimensão proposta pelo objetivo geral requer a realização de 

entrevistas em profundidade, entendendo ser a forma mais apropriada quando se quer 

percepções detalhadas a partir de pontos de vistas individuais. Haguette (1997, p. 18) define a 

entrevista como “um processo de interação social entre duas pessoas na qual uma delas, o 

entrevistador, tem por objetivo a obtenção de informações por parte do outro, o entrevistado”. 

Nesse sentido, enfatizamos que a entrevista é utilizada para coletar dados essencialmente 

subjetivos, os quais se relacionam com os valores, as atitudes e as opiniões dos sujeitos 

entrevistados, enquanto que dados objetivos podem ser coletados a partir de diversas outras 

fontes.  



55 

 

Além dessas técnicas, a observação direta, com anotações em diário de campo, foi 

constante no cotidiano escolar dos interlocutores e bastante utilizada durante a realização das 

entrevistas. A etapa de pesquisa de campo iniciou-se em julho do ano de 2017 e prolongou-se 

até janeiro de 2018.  

De acordo com Macedo (2010), o diário de campo, numa investigação qualitativa, 

ganha diversos usos.  

 
Além de ser utilizado como instrumento reflexivo para o pesquisador, o gênero 

diário é, em geral, utilizado como forma de conhecer o vivido dos atores 

pesquisados, quando a problemática da pesquisa aponta para a apreensão dos 

significados que os atores sociais dão à situação vivida. O diário é um dispositivo na 

investigação, pelo seu caráter subjetivo, intimista. (MACEDO, 2010, p. 134). 

 

A análise do material empírico das entrevistas se deu através da construção de 

retratos sociológicos. Essa estratégia metodológica proposta por Lahire (2004) consiste na 

reconstrução, por meio de entrevistas em profundidade, das diferentes dimensões da vida dos 

sujeitos em estudo. Em nosso caso, o foco se deu sobre as trajetórias escolares e o patrimônio 

de disposições incorporadas que se apresentaram como basilares para a permanência e êxito 

do estudante na educação superior.  

A segunda dimensão se refere ao objetivo de entender o desenvolvimento das 

políticas educacionais e seu papel no processo de inclusão. Para isso, desenvolvemos também 

uma pesquisa documental nas legislações e programas desenvolvidos no governo Lula da 

Silva, além de uma pesquisa bibliográfica no universo de dissertações e teses sobre a temática 

da educação superior.  

Segundo Lahire (2012), os sujeitos se constroem numa pluralidade de contextos
47

 

nem sempre homogêneos e mecanicamente transmitidos de acordo com a posição que ocupam 

no espaço social, mas também definidos por uma miríade de experiências socializadoras que 

formam um estoque diverso de disposições, algumas vezes até contraditórias. Essas 

disposições podem, ao longo da vida dos sujeitos, serem ativadas ou inibidas, em “estado de 

vigília”, desencadeadas ou suspensas, reproduzidas ou transformadas devido aos reajustes, de 

acordo com o contexto social vivenciado.  

Seguindo as pistas de Lahire (2012), para a construção de retratos sociológicos 

elencamos, inicialmente, temas formadores de “grades de entrevistas”, as quais funcionaram 

como um percurso biográfico, permitindo conhecer aspectos passados da vida dos 
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 Para o autor, o termo contextos é uma espécie de conceito guarda-chuva, no entanto, que abarca tudo com que 

os atores se deparam no seu ambiente e que influenciam suas ações no presente e a partir do exterior, como 

classe, poder, organizações, instituições etc. (VANDENBERGHE, 2013).   
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entrevistados e suas influências sob a gênese das disposições. Para o autor (2004, p. 39), as 

entrevistas biográficas são construídas a partir de seis grades, cada uma com um tema: família, 

escola, trabalho, sociabilidade, lazer, cultura e corpo. Esses temas estão ligados às grandes 

matrizes socializadoras. 

Nesse estudo, optamos por priorizar quatro grades que aqui chamaremos de eixos, 

com as temáticas: família, escola, trabalho e sociabilidade. Isso não quer dizer que as demais 

não tenham surgido ao longo das entrevistas, tendo em vista que a divisão por eixo não teve a 

pretensão de separar os universos de socialização, funcionando apenas como foco das esferas 

de práticas e atividades desenvolvidas pelos indivíduos.  

Costa e Lopes (2008) utilizaram essa metodologia para conhecer as trajetórias de 

estudantes do ensino superior português. Através de um intenso trabalho que durou cinco anos, 

com a realização de entrevistas, foram reconstruídos 170 retratos sociológicos que permitiram 

identificar, através das diferentes disposições adquiridas pelos sujeitos, oito tipos de percursos 

típicos principais, os quais possibilitaram o entendimento de fatores de sucesso, fracasso e 

abandono de estudantes do ensino superior.  

 
A identificação e análise desses perfis-tipo de percursos estudantis possibilitou um 

avanço efetivo no conhecimento das situações, causas e processos verificados no 

domínio do abandono, sucesso e fracasso. [...] Conseguiu-se chegar a um conjunto 

vasto, diversificado e convergente de informações e análises acerca dos fatores 

explicativos. (COSTA; LOPES, 2008, p. 1591). 

 

A identificação desses percursos possibilitou uma aproximação e entendimento 

dos fatores que levaram os estudantes ao abandono, “sucesso” e “insucesso escolar”. Foram 

identificados oito percursos principais: “percursos tendenciais”, “percursos de 

contratendência”, “percursos focados na educação”, “percursos com inflexões”, “percursos 

com problemas de transição”, “percursos com dificuldades de conciliação”, “percursos com 

dificuldades de integração” e “percursos com problemas nos modos de estudar” a partir do 

“patrimônio de disposições” encontradas em cada sujeito. Os diferentes percursos mostram 

também a grande variedade e não linearidade que as disposições assumem, não sendo possível 

identificar apenas um tipo de disposição que origina um tipo de percurso. Os percursos 

escolares focados na educação, por exemplo, tiveram outros tipos disposições para agir, não 

sendo apenas aquelas ligadas a estudo, disciplina, bom desempenho etc.  
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2.4.1 A definição dos sujeitos: estudantes de camadas populares 

 

Interessou-nos, para esse estudo, os estudantes provenientes de camadas populares. 

Antes de listarmos os critérios de escolha desses estudantes, consideramos importante tecer 

algumas considerações sobre a noção de camadas populares existente na literatura e como a 

utilizamos nessa investigação.  

A maioria dos estudos que tiveram estudantes de camadas populares como recorte 

não se preocupou com sua definição, utilizando o conceito como se fosse do entendimento de 

todos, o que de acordo com Romanelli (2013) constitui-se como um deslize, deixando a 

conceituação e seus usos nas pesquisas à deriva. Abordaremos esse conceito a partir da 

perspectiva analítica de “classe trabalhadora” elaborada por Souza (2010).  

Como efeito das políticas de transferência de renda, facilidades no acesso ao 

microcrédito, valorização do salário mínimo e crescimento da economia, em grande parte 

facilitada pela produção e venda de commodities, o Brasil viveu, na última década
48

, um 

crescimento econômico com redução da desigualdade, chegando a renda dos mais pobres 

aumentar mais do que a dos 10% mais ricos. Esses fatores, articulados ao aumento da 

escolaridade e dos rendimentos do trabalho, fizeram surgir um novo segmento social que, de 

acordo com os autores citados acima, se diferencia da classe média já existente.  

De acordo com uma pesquisa desenvolvida pela Faculdade Getúlio Vargas (FGV), 

no ano de 2010, intitulada “A nova classe média”, coordenada pelo economista Marcelo Neri, 

o estrato econômico denominado de faixa C, que engloba famílias cuja renda varia de 

R$ 1.064,00 até R$ 4.561,00, passou de 42% para 51% da população entre 2003 e 2008. Isso 

levou a se pensar que o Brasil estava se tornando um país de classe média, onde essa camada 

representaria mais da metade da população.  

 Já a pesquisa do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), desenvolvida 

no ano de 2011, intitulada “Pobreza e riqueza no Brasil metropolitano”, coordenada pelo 

economista Márcio Pochmann, revelava que nas seis principais regiões metropolitanas do país 

mais de três milhões de indivíduos deixaram de ser pobres entre 2002 e 2006, o que 

correspondia a uma significativa queda de 8,8 pontos percentuais na taxa de pobreza, que 

chegava a 24,1%.  

As pesquisas mostradas acima ilustram uma tendência entre os economistas 
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 Referimo-nos às políticas de enfrentamento à pobreza que provocaram uma grande adesão das massas ao 

consumo, implementadas pelos governos do Partido dos Trabalhadores.  
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pesquisadores, que é pensar e analisar as classes sociais pelo critério de renda. Esse princípio 

vai de encontro a uma perspectiva de análise que privilegia o aspecto relacional das classes 

sociais e a gênese sociocultural do seu surgimento, concebendo-a a partir das relações que os 

indivíduos estabelecem com os recursos geradores de renda e como esses interferem nos seus 

modos de vida, seja no mercado, no processo produtivo ou no espaço social.  

A linha de análise proposta por Jessé Sousa (2012, p. 56) é a que mais se 

aproxima do conceito de camadas populares usado nesta dissertação. De acordo com o autor, 

as classes deveriam ser definidas por seu estilo de vida e visão de mundo, ou seja, por suas 

práticas mais ou menos inconscientes e involuntárias. Em relação à pesquisa dos economistas, 

o autor trabalha com a hipótese de que esses indivíduos “emergentes” não formariam uma 

“nova classe média”, mas sim uma “nova classe trabalhadora”, denominada de “batalhadores 

brasileiros”: “Muito mais do que uma categoria econômica, de renda ou de consumo o que 

deve ser também ser pesquisado é uma nova estética, um novo estilo de vida em todas as 

dimensões”. 

Essa nova classe trabalhadora é produto das transformações recentes ocasionadas 

pelo modelo de desenvolvimento
49

 brasileiro, que se situa entre a denominada “ralé” e as 

classes média e alta. Ela é uma classe incluída no sistema econômico, como produtora de bens 

e serviços valorizados, ou como consumidora crescente de bens duráveis e serviços que antes 

eram privilégio das classes média e alta. Ao compará-la com estudo anterior intitulado “A ralé 

brasileira, como é e como vivem”, o autor diz que essa, vivendo em precárias condições e 

excluída de todas as possibilidades que lhe garantem existência, surge com a “impossibilidade 

afetiva, emocional, moral e existencial de incorporação dos pressupostos indispensáveis à 

apropriação tanto de capital cultural quanto de capital econômico”, em contrapartida àquela, 

os batalhadores brasileiros, para conseguiram internalizar certas disposições — ética do 

trabalho, disciplina, autocontrole e pensamento prospectivo — que lhe garantiram um novo 

lugar dentro da estrutura social. O “esforço”, portanto, e não o “jogo de distinção”, seria a 

marca da “nova classe trabalhadora” (SOUSA, 2012, p. 29). 

Essa nova classe trabalhadora, ou os batalhadores, se caracterizam por uma 

grande diversidade de perfis e situações de vivência com o mundo do trabalho. Os 

“batalhadores empreendedores” são os pequenos comerciantes, donos de indústrias de 

pequeno porte (confecções, serralheria), são ex-trabalhadores rurais, ex-empregados do 

                                                 
49

 Para maiores informações sobre esse modelo de desenvolvimento brasileiro, consultar as obras de André 

Singer e Giovanni Alves.  
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comércio ou do setor industrial, os quais perderam seu emprego por demissão ou fechamento 

das empresas. Há também os “batalhadores assalariados”, dedicados ao trabalho em pequenas 

e médias indústrias, vendedores, técnicos, profissionais do setor de serviços como 

telemarketing. Assim, o trabalho aparece como a principal disposição para essa nova classe. 

“Digo que os batalhadores estão aptos e prontos porque possuem os conhecimentos práticos e 

intelectuais (disposição), além do potencial para desenvolvê-los, e admitem as condições do 

trabalho flexíveis” (SOUSA, 2012, p. 14). 

Embora concordemos que definir camadas populares apenas por seu critério de 

renda apresenta-se como uma visão simplista de análise das desigualdades sociais, com o 

único fim de eleger critérios objetivos para selecionar os estudantes provenientes de camadas 

populares para esse estudo, optamos por utilizar o recorte de renda estabelecido para acesso às 

políticas sociais, o Cadastro Único do Governo Federal (CadÚnico).  

O CadÚnico
50

 foi criado no ano de 2001, com o objetivo de se constituir como 

uma base de dados que agregasse informações das famílias beneficiárias dos programas 

sociais. Para ter direito ao cadastro, a família deve ter uma renda per capita inferior a meio 

salário mínimo ou renda familiar total de até três salários mínimos.  

Para delimitar a amostragem da pesquisa, utilizamos a técnica de amostragem 

denominada de bola de neve. Trata-se de uma técnica de amostragem não probabilística em 

que os indivíduos selecionados, para serem estudados, convidam novos participantes da sua 

rede de amigos e conhecidos. O nome de "bola de neve" provém justamente dessa ideia: do 

mesmo modo que uma bola de neve rola ladeira a baixo, cada vez mais ela aumenta seu 

tamanho. Ela é utilizada em pesquisas sociais onde os participantes iniciais de um estudo 

indicam novos participantes, que por sua vez indicam novos participantes, e assim 

sucessivamente, até que seja alcançado o objetivo proposto (o “ponto de saturação”). O 

“ponto de saturação” é atingido quando os novos entrevistados passam a repetir os conteúdos 

já obtidos em entrevistas anteriores, sem acrescentar novas informações relevantes à pesquisa.  

De acordo com Vinuto (2014, p. 203), os primeiros participantes contatados na 

aplicação da pesquisa são as “sementes”, que devem ter conhecimento da sua localidade, do 

fato acontecido ou das pessoas que vivem na comunidade. Esse mesmo indivíduo (a 

“semente”) indicará outra(s) pessoa(s) de seu relacionamento (ou de seu conhecimento) para 

que também participe(m) da amostra; esses são os “filhos” das “sementes”. Para que se tenha 
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 O CadÚnico constitui-se também como exigência para ações afirmativas de ingresso no ensino superior nas 

vagas destinadas às subcotas.  
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uma amostra considerável, deve-se selecionar um número inicial de pessoas (de “sementes”), 

que, preferencialmente, devem exercer certa liderança no espaço a ser estudado, conhecer 

muitos membros da localidade e que esses sejam de diversificados ramos de formação e 

atuação. 

Para operacionalização dessa técnica de amostragem contatamos dois estudantes, 

as sementes, sendo um do IFCE e outro da UFC. Esses estudantes eram bastante conhecidos 

pelos em ambas as instituições e também pelos demais estudantes por fazerem parte de 

movimentos estudantis e ocuparem cargos de lideranças nos Centros Acadêmicos. Optamos 

por não explicar minuciosamente a pesquisa, seus objetivos, metodologia, para não corrermos 

o risco de serem escolhidos apenas aqueles entrevistados que tinham trajetórias 

“espetaculares” sob o ponto de vista dos dois interlocutores. Dissemos apenas que se tratava 

de uma pesquisa sobre os modos de vida dos estudantes das duas universidades. A ênfase foi 

dada no interesse que tínhamos quanto à diversidade de perfis (gênero, etnia, habitantes da 

zona urbana/rural, idade), desde que obedecessem, a priori, a dois critérios: 1) estar 

regulamente matriculado em curso de graduação nos semestre de 2017.1 ou 2017.2
51

 de uma 

das duas instituições pesquisadas, 2) estar ou ter a família cadastrada no CadÚnico e 3) ter 

terminado o ensino médio em escola pública. 

Um dia depois do contato estabelecido com os interlocutores, ambos vieram com 

uma lista de vinte estudantes que eles diziam que eu não poderia deixar de entrevistar. 

Segundo um deles, eram as histórias que eu procurava. O outro completava dizendo que já 

tinha se certificado de que todos toparam dar entrevista.  

Minha surpresa veio carregada também de desconfiança. Como eram as histórias 

que eu procurava, se eu não tinha sequer detalhado os objetivos da pesquisa? Ao serem 

questionados, um deles respondeu que eu tinha pedido perfis bem diferentes, então ele foi 

escolhendo estudantes que moravam na zona rural, que tiravam notas boas, outros notas ruins, 

um que era índio, outro quilombola, um de outro estado, uns que entraram por cotas e, ainda, 

tinham alguns que escutaram a notícia sobre a pesquisa e se ofereceram para participar. Na 

concepção deles, quanto mais diversos os perfis, mais modos diferentes de vida eu teria para 

analisar no meu estudo.  

De certa forma, o raciocínio de meus interlocutores chaves era coerente com os 

objetivos da pesquisa, então meu problema era como escolher, dentre vinte indicações, as que 
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 As duas instituições estão com calendários diferentes. Na UFC, o semestre 2017.2 iniciou em agosto; no IFCE, 

iniciará em novembro.  
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iria entrevistar. Sabendo que as entrevistas seriam longas e provavelmente com dois encontros, 

decidi
52

 deixar os vinte estudantes indicados, sendo doze da UFC e oito do IFCE, caso 

surgissem alguns imprevistos. Cada estudante preencheu uma ficha com dados iniciais
53

 

como idade, local de moradia, curso, instituição, etnia, cor etc., como forma de facilitar a 

escolha, caso eu precisasse.  

Para Becker (1999, p. 28), uma das formas de evitar os vieses ou o bias nas 

pesquisas qualitativas é tornar explícitos também os resultados negativos e os procedimentos 

que não saíram conforme planejado. “Em geral os pesquisadores escondem as suas 

dificuldades em seus relatórios de pesquisa, preferindo mostrar somente aquilo que deu certo”. 

Compreendendo que a etapa de coleta de dados de uma pesquisa é também permeada por 

imprevistos, incertezas e talvez decisões apressadas. Portanto, relatar minuciosamente os 

passos tomados pela pesquisadora durante essa etapa é fundamental para compreensão dos 

resultados expostos nos capítulos seguintes.  

2.4.2 A realização das entrevistas: alguns causos inusitados 

 

A primeira entrevista aconteceu no final do mês de julho de 2017. Após algumas 

conversas pelo WhatsApp
54

, marcamos de nos encontrar na biblioteca de uma das instituições 

pesquisadas. Um de meus interlocutores-chave, estudante da UFC, acompanhou a entrevistada 

até o local, como se fosse para garantir que ela estaria lá na hora marcada.  

Apresentei-me, e a entrevistada disse que já tinha me visto em outros locais e 

sabia quem eu era. Em seguida, falei um pouco do meu mestrado, de como a cidade de 

Crateús tinha se tornado uma cidade universitária e da minha vontade em estudar os modos de 

vida dos estudantes oriundos de camadas populares, suas relações com a educação, com a 

escola, com a família e suas formas de sociabilidade. Ela ouviu atentamente e ao final fez uma 

pergunta bastante inusitada: “Você acha que isso conta para as atividades complementares?”
55

 

Expliquei-lhe que não conhecia o projeto pedagógico do seu curso, mas achava que não era 

possível. Ela fez uma expressão de decepção, mas concordou em participar da pesquisa. Após 
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 Os imprevistos, conforme nos lembra Becker (2000), durante o trabalho de campo são muito frequentes em 

pesquisas qualitativas. Cabe ao pesquisador tomar a decisões que naquele momento seriam as mais acertadas 

possíveis.  
53

 Ver anexo 1 deste trabalho.  
54

 WhatsApp é um aplicativo para smartphones utilizado para troca de mensagens de texto instantaneamente, 

além de vídeos, fotos e áudios através de uma conexão à internet. 
55

 Atividades complementares são atividades que podem ser de ensino, pesquisa ou extensão que os estudantes 

precisam cumprir para integralizar os créditos do currículo do curso. Normalmente são participação em 

eventos, desenvolvimento de projetos de extensão, oficinas, minicursos etc.  
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a leitura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), momento em que reforcei 

o sigilo do conteúdo e da identidade da entrevistada, fomos para uma das salas de 

atendimento individual e iniciamos a entrevista. 

Busquei, no ato da entrevista, uma relação mais horizontal com a entrevistada, 

sentamos uma ao lado da outra, e o gravador ficou um pouco mais distante como forma de 

não inibir. Antes que eu iniciasse, ela perguntou sobre o meu cargo na instituição e, ao falar 

que era assistente social, logo perguntou se era eu a responsável pelos auxílios dos estudantes 

no IFCE. Ao afirmar, ela disse que tinha uma colega com a qual dividia a mesma casa que 

havia feito o pedido, mas a assistente social negou por falta de documentos. Esclareci como se 

dava o processo de seleção dos auxílios ofertados, e ela pareceu satisfeita com a explicação.  

No entanto, a partir disso, percebi que a minha condição de servidora de uma das 

instituições e principalmente a natureza do meu trabalho poderia prejudicar a tentativa de 

desenvolver uma horizontalidade na entrevista.  

 
Tentar saber o que se faz quando se inicia a relação de entrevista é em primeiro lugar 

tentar conhecer os efeitos que se podem produzir sem o saber, por essa espécie de 

intrusão sempre um pouco arbitrária que está no princípio da troca, especialmente 

pela maneira de se apresentar a pesquisa, pelos estímulos dados ou recusados, etc. É 

tentar esclarecer o sentido que o pesquisado se faz da situação, da pesquisa em geral, 

da relação particular na qual ela se estabelece, dos fins que ela busca e explicar as 

razões que o levam a aceitar de participar da troca. É efetivamente sob a condição de 

medir a amplitude e a natureza da distância entre a finalidade que o pesquisador tem 

em mente, que este pode tentar traduzir as distorções que dela resultam, ou, pelo 

menos, de compreender o que pode ser dito e o que não pode, as censuras que os 

impedem de dizer certas coisas e as incitações que encorajam a acentuar outras. 

(BOURDIEU, 2012, p. 695). 

 

Assim, seguindo a perspectiva acima descrita e reconhecendo a pluralidade de 

ideias e disposições de cada um dos entrevistados, optei por relatar todos os acontecimentos 

nos percursos das entrevistas, de modo a realizar uma exposição aberta e mostrar as condições 

nas quais os “retratos sociológicos” foram produzidos. 

Nesse sentido, o diário de campo se mostrou como uma ferramenta essencial para 

anotar os “ocorridos” no campo de pesquisa, levando em conta a importância do registro no 

momento em que as coisas iam acontecendo, além de possibilitar uma escrita mais livre da 

pesquisadora, privilegiando as subjetividades em detrimento de uma preocupação com a 

oficialidade do texto.   

A entrevista durou cerca de duas horas, com uma pausa para tomar água e um 

lanchinho que eu havia preparado e deixado na minha sala de trabalho. Falei sobre a 

possibilidade de marcar uma segunda entrevista para esclarecer algumas coisas que durante a 

análise eu achasse necessário, e ela concordou. Ao final, senti que havíamos desenvolvido 
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uma relação de confiança. 

O desenvolvimento de uma primeira entrevista que funcionou como um pré-teste 

do trabalho de campo foi importante porque permitiu realizar alguns ajustes no roteiro de 

perguntas semiestruturadas. O primeiro ajuste foi criar um questionário com perguntas 

fechadas, diferente do roteiro de entrevistas, para construção dos retratos sociológicos, que 

possibilitasse o mapeamento socioeconômico do entrevistado. O segundo ajuste percebido 

como necessário, após a primeira entrevista, se deu a partir da primeira interpretação da 

entrevistada quanto à pergunta que envolvia a família, ou melhor, a indagação sobre os pais. 

Antes de perguntar sobre os pais, foi necessário incluir uma pergunta sobre com quem o 

estudante morava, como forma de perceber, de início, sua filiação e vínculos familiares.  

 
Pesquisadora: Vou iniciar perguntando sobre sua família. Tá certo? Seus pais 

trabalham? Até quando eles estudaram? 

Entrevistada: Meus pais? Não sei deles, não. Tinha que saber, era? [...] Fui criada 

por uma vizinha. Mas não considero ela minha mãe, não. Minha mãe mesmo, nem 

sei de posso chamar ela de mãe, foi embora para São Paulo quando eu era pequena e 

nunca mais deu notícia. Me deixou numa casa para eu ajudar uma família, naquela 

época, no interior, sabe como é, né? (informação verbal)
56

. 

 

Feitos esses ajustes, marquei a segunda entrevista. O entrevistado foi escolhido na 

ordem em que estavam organizadas as fichas de informações entregue pelos interlocutores 

principais. Era um estudante do IFCE que eu tinha certeza que participava do programa de 

auxílios da assistência estudantil. Logo fiquei pensando como seria a entrevista, afinal de 

contas eu conhecia um pouco da sua história em virtude do acompanhamento social aos 

estudantes inseridos no PNAES. Quando nos encontramos, percebi que ele estava bem mais 

magro do que na época da seleção de auxílios. Demorei mais tempo do que o habitual para 

explicar do que se tratava a pesquisa e fiz questão de estabelecer as diferenças entre participar 

daquela entrevista, contar sobre sua vida e a atualização das informações socioeconômicas 

exigidas pelo Programa. “O que você me contar aqui, jamais usarei para avaliar ou atualizar 

suas informações do auxílio-transporte. Não se preocupe. Uma coisa é a Bárbara, estudante do 

mestrado e aqui pesquisadora, outra coisa é a Bárbara assistente social”. Após os 

esclarecimentos, a entrevista foi marcada para dois dias depois. 

O encontro com a terceira entrevistada se deu por acaso e no meio de um mal-

entendido. Ela também era estudante do IFCE e quando foi contatada por um dos 

interlocutores principais entendeu que seria uma entrevista para a nova seleção de auxílios 

                                                 
56

 Entrevista realizada em agosto de 2017. 
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estudantis, uma vez que uma das etapas de seleção de auxílios oriundos da assistência 

estudantil e ofertados aos estudantes consiste na realização de entrevista e posterior visita 

domiciliar. Estávamos justamente na época da seleção, e ela acabou confundindo as propostas. 

Nosso encontro foi na cantina e, no primeiro momento, fiquei sem entender a cobrança dela 

pela entrevista; após explicar que de acordo com o edital lançado as entrevistas da seleção 

seriam quinze dias depois, entendi o ocorrido. Aproveitei, então, para lhe explicar para qual 

entrevista ela tinha sido convidada e marcamos para o dia seguinte. Essa foi a primeira 

entrevista que se deu em dois momentos. A primeira parte foi até o item 5 do roteiro 

(Apêndice B), quando a estudante se emocionou ao narrar fatos marcantes de sua vida, não 

sendo possível dar continuidade à entrevista naquele dia. A segunda parte foi marcada para o 

dia seguinte.  

Uma reflexão sobre as entrevistas realizadas permitiu-me trazer à tona o caráter 

duro e triste que marcaram as falas dos entrevistados. Em vários momentos, os silêncios eram 

carregados por choro ou frases curtas, na tentativa de mudar de assunto. Embora eu me 

preparasse antes, lesse o roteiro, tentasse prever possíveis situações, sutilmente colocasse o 

pacote de lenços
57

de papeis sobre a mesa, sempre terminava com uma sensação de impotência 

pela posição exclusiva de escuta. No entanto, como nos mostra Freire (2013) a escuta também 

é transformadora no sentido de que quem escuta se aproxima do universo vivido por quem 

fala e assim uma relação dialógica acontece.   

Bourdieu (1997), ao falar sobre os aspectos existentes na relação entre 

pesquisador e pesquisado durante a entrevista, discorre sobre um momento ímpar nessa 

relação, na qual o pesquisador consegue criar condições de aparecimento de um discurso 

extraordinário, que poderia nunca ter tido, “mas que já estava lá esperando suas condições de 

atualização”.  

 
Embora eles sem dúvida não percebam conscientemente todos os sinais desta 

disponibilidade, certos pesquisados, sobretudo entre os mais carentes, parecem 

aproveitar essa situação como uma ocasião excepcional que lhes é oferecida para 

testemunhar, se fazer ouvir, levar sua experiência da esfera privada para a esfera 

pública; uma ocasião de se explicar, no sentido mais completo do termo, isto é, de 

construir seu próprio ponto de vista sobre eles mesmos e sobre o mundo [...]. 

(BOURDIEU, 1997, p. 704).  

 

Com efeito, as entrevistas em profundidade carregavam um aspecto fortemente 
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 Ter um pacote de lenços de papel no momento das entrevistas foi uma ideia que acatei da colega de trabalho 

psicóloga. Quando a questionei sobre o que fazer se meus interlocutores chorassem, ela sugeriu que eu desse 

uma pausa, oferecesse um lenço de papel e aguardasse. Resolvi seguir o conselho. 
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biográfico, fazendo com que muitos entrevistados tivessem que elaborar respostas sobre 

situações que nunca tinham parado para refletir e sequer problematizar.  

2.4.3 A construção de retratos sociológicos: aproximações iniciais 

 

Analisar sociologicamente um material como o que foi coletado, portador de uma 

forte dimensão biográfica, exige o estabelecimento de alguns parâmetros para não correr o 

risco de considerar que tudo é relevante para a análise, perdendo-se numa infinidade de 

informações que esse tipo de narrativa induz. Nesse sentido, num rol amplo de dados e 

leituras possíveis, os critérios selecionados, permitiram um recorte, um olhar mais 

direcionado para alguns pontos específicos.  

Tais pontos foram elaborados, tomando como base o roteiro de entrevista e as 

questões norteadoras explicitadas no início desse trabalho. São eles: a) identificação e 

problematização de práticas socializadoras familiares; b) identificação das condições que 

possibilitaram a permanência no ensino superior; c) entendimento de como as vivências na 

instituição permitiram, dificultaram ou facilitaram o processo de integração e afiliação ao 

curso e as instituições em análise. 

Minha preocupação foi fazer um esforço para não compreender as trajetórias dos 

sujeitos composta unicamente por percursos lineares ou por um encadeamento de 

causalidades e efeitos. Por isso, as entrevistas biográficas pareceram uma ferramenta 

metodológica adequada para apreender as estratégias de permanência e êxito de estudantes 

pobres no ensino superior. De acordo com Becker (1986, p. 106), “para compreender a 

conduta de um indivíduo, deve-se saber como ele percebia a situação, quais os obstáculos que 

ele pensava estar enfrentando e quais as alternativas que ele via surgir diante de si”. 

Outro ponto que mereceu atenção durante as análises das entrevistas foram os 

momentos de mudança de trajetória, as crises, dúvidas, incertezas que Lahire (2004, p. 69) 

nomeou em sua obra como rupturas biográficas. Nesse momento as disposições podem entrar 

em crise ou podem ser reativadas. O entrevistado pode, então, ter dificuldades de perceber tais 

momentos e operar mentalmente uma naturalização dos acontecimentos. Nesses momentos, 

tive que criar, improvisar perguntas ou citar exemplos que facilitassem a percepção dessas 

rupturas.  

 
Entrevistada: Eu era uma pessoa muito revoltada com tudo, queria ter as coisas, 

curtir a vida. Sempre tive muitas obrigações. Quando meu pai morreu, eu assumi 

tudo em casa. Aí a revolta foi passando, fui tendo que aceitar, não tinha outra saída. 

Tinha meus irmãos mais novos, não tinha mais a mãe, era eu mesma. 
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Pesquisadora: E você acha que se isso não tivesse acontecido, você ainda teria esse 

sentimento de revolta? (informação verbal)
58

. 

 

Assim, os retratos sociológicos foram sendo construídos seguindo uma estrutura 

mínima, apontada por Lopes (2012) após utilizar a mesma metodologia em diversas pesquisas 

sobre evasão escolar com estudantes portugueses. Discorreremos sobre cada fase a fim de 

situar antecipadamente sobre o caminho percorrido de utilização dessa estratégia 

metodológica. Embora as fases não tenham ocorrido sempre separadas e uma imediatamente 

posterior a outra, a descrição abaixo foi isolada apenas para fins explicativos. 

A primeira fase se deu com a elaboração do roteiro de entrevistas, um guia com 

perguntas bastante amplas para serem aprofundadas e redirecionadas no momento da 

realização da entrevista. O roteiro se dividiu em cinco blocos de perguntas: 1) origens sociais; 

2) configuração e mobilização familiar a respeito da vida escolar; 3) descrição da trajetória 

escolar desde os primeiros anos de estudo até o ingresso no ensino superior; 4) ações de 

permanência e êxito no ensino superior; 5) outras redes de sociabilidades. 

Na segunda fase, realizamos as entrevistas, tendo algumas ocorrido em duas 

sessões. Para Lopes (2012), faz-se ideal a divisão em sessões, preferencialmente afastadas 

temporalmente umas das outras por um período de dias ou de uma semana, de modo a 

permitir ao entrevistador e ao entrevistado acréscimos de reflexividade. 

Na terceira fase, procedemos a transcrição das entrevistas realizadas. Após a 

transcrição, o texto foi transformado num discurso na 1ª pessoa, aproximando-se de uma 

narrativa, quase um monólogo. “O texto deve ser fluido e corrente, sem considerar silêncios, 

interjeições, etc., nem tão pouco as questões e interferências do entrevistador. Almeja-se com 

esta construção resgatar a cadência biográfica do relato.” (LOPES, 2012, p. 88). 

 Após a transcrição e edição de textos, iniciamos as análises, tentando dialogar 

com o material empírico e os recursos teóricos, de forma a não ter um texto meramente 

descritivo. “Nessa fase o texto deve ganhar um pendor interpretativo, embora sem a análise 

“pesada” que será remetida para outra instância.”  

  
Cada retrato deverá, na opinião de António Firmino da Costa e de mim próprio, 

conter um título, onde se realce o fio condutor interpretativo do relato; um conjunto 

de parágrafos capaz de funcionar como resumo do percurso e, por fim, um corpo 

mais detalhado. Trata-se, na verdade de três possibilidades de leitura 

complementares da série de retratos: pelo título (ultrarrápida), pelo resumo (rápida), 

pelo corpo principal (mais demorada). (LOPES, 2012, p. 89). 
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 A.M.F, 26 anos, entrevista concedida em agosto de 2017. 
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No corpo principal do texto, conforme sugerido pelo autor, pautamos as análises 

das entrevistas a partir dos pontos elaborados e descritos no início dessa subseção. A 

estratégia metodológica de análise de dados através da construção de retratos sociológicos foi 

mais uma organização crítica dos dados da pesquisa do que uma regra inflexível. O objetivo 

maior foi dar voz aos estudantes e resgatar a pluralidade das práticas escolares a uma escala 

de interpretação dos sujeitos que as vivenciam.  

Para organização da exposição dos dados empíricos através dos retratos 

sociológicos
59

 definimos a seguinte estrutura: apresentação geral do estudante no tempo 

presente, as práticas socializadoras familiares, as condições de ingresso e permanência no 

ensino superior analisando os processos de integração e afiliação ao ensino superior e, por 

último, considerações sobre a trajetória acadêmica do estudante em análise. 

Assim, nesse capitulo procuramos explicitar os aportes teóricos e metodológicos 

que fundamentaram as análises das trajetórias escolares dos estudantes entrevistados e as 

formas como foram construídos os retratos sociológicos expostos mais adiante. O capitulo 

que segue pretende ocupar a dimensão da macro análise sociológica da temática em estudo, 

contextualizando em quais contextos históricos as trajetórias estudantis estudadas se 

construíram.  
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 Os retratos sociológicos expostos conforme essa estrutura são apresentados no capítulo 4.  
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3 AS POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO SUPERIOR NO BRASIL NOS GOVERNOS 

DE LULA DA SILVA (2003–2010) 

 

“Mas eu insisto no win win. Acho que é sempre possível 

avançar no sentido civilizatório, no sentido de que possa 

todo mundo ganhar. Acho que as políticas mais 

interessantes, mais importantes, hoje em dia no mundo, 

são aquelas que possibilitam ganhos múltiplos, das 

várias partes [...]. É assim que eu vejo a questão do win 

win. É preciso que quem não ganhava nada passe a 

ganhar, mas quem ganhava muito não pode deixar de 

ganhar.” (GILBERTO GIL, 2006)
60

.  

                     

 

As reformulações na educação superior, objeto de análise deste capítulo, foram 

apreendidas levando-se em consideração um conjunto de transformações pelas quais passou o 

cenário mundial e nacional nas esferas econômicas, políticas, sociais, culturais e ideológicas 

nos últimos quarenta anos.  

Referimo-nos ao que alguns analistas têm defendido como transformações 

profundas operadas na forma de organização e funcionamento do sistema capitalista. Tais 

mudanças foram influenciadas e em grande parte determinadas pela crise estrutural do 

capitalismo na década de 1970, pela intensificação do processo de mundialização do capital e 

implementação de um modelo flexível de acumulação produtiva que reordenou o papel dos 

Estados Nacionais diante da adoção e intensificação de políticas de orientação neoliberal. 

Acrescentamos, ainda, a revolução técnico-científica informacional, que deu centralidade ao 

conhecimento e à informação como matéria-prima para o processo produtivo. 

Na esfera da produção, tais mudanças são marcadas pela revolução tecnológica, 

que atinge novos patamares com a incorporação de tecnologias cada vez mais poupadoras de 

trabalho vivo, como a microeletrônica e a informática. Junto com novos métodos de gestão e 

organização do trabalho, essas tecnologias configuram um processo de reestruturação 

produtiva do capital pautado na lógica da acumulação flexível, que funcionou como base 

material do projeto ideológico e político neoliberal. Harvey (1992, p. 140) a define como o 

novo paradigma produtivo: 

 

A acumulação flexível, como vou chamá-la, é marcada por um confronto direto com 

a rigidez do fordismo. Ela se apoia na flexibilidade dos processos de trabalho, dos 

mercados de trabalho, dos produtos e padrões de consumo. Caracteriza-se pelo 
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 Entrevista concedida por Gilberto Gil a Revista Caros Amigos na época em que era ministro da Cultura. 

AMARAL, Marina. Entrevista a Gilberto Gil. Ninguém segura esse país. Caros Amigos, ano X, nº 109, abril, 

2006.  
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surgimento de setores de produção inteiramente novos, novas maneiras de 

fornecimento de serviços financeiros, novos mercados e, sobretudo, taxas altamente 

intensificadas de inovação comercial, tecnológica e organizacional [...] envolve 

também rápidas mudanças dos padrões de desenvolvimento desigual tanto entre 

setores como regiões geográficas.  

 
 

Nesse sentido, o neoliberalismo utiliza-se de seu “receituário”, e, dialeticamente, 

associado às transformações na esfera produtiva e no mundo do trabalho, vai contribuindo 

para o desencadeamento hegemônico de novas formas de sociabilidades marcadas pela 

exacerbação do individualismo, incitação extrema à competitividade e a responsabilização do 

indivíduo como único responsável em prover as condições necessárias para reprodução social. 

Todo um jogo com o significado e a penetração de palavras como flexibilidade, maleabilidade, 

desregulamentação e liberdade espalham a crença de que o neoliberalismo é uma mensagem 

universalista de libertação (BOURDIEU; CHAMPAGNE,  1998).  

Para Sennet (1999, p. 27), o novo capitalismo, marcado pela reestruturação 

produtiva, afeta o caráter pessoal dos indivíduos, principalmente porque não oferece 

condições para construção de uma narrativa linear de vida, sustentada em longas carreiras de 

trabalho ou no trabalho estável. A flexibilidade que orienta a produção flexibiliza também o 

caráter, tendo em vista que as relações de trabalho, os laços de afinidade com os outros não se 

processam no longo prazo, em decorrência de uma dinâmica de incertezas e de mudanças 

constantes, seja de emprego ou de moradia, que impossibilitam os indivíduos de conhecer os 

vizinhos, fazer amigos e manter laços com a própria família.  

Na medida em que são destituídas tanto do trabalho como meio de sobrevivência, 

como da proteção social do Estado, as pessoas são levadas a viver na condição de desfiliadas, 

concorrendo desigualmente no mercado de trabalho ou “mendigando” benefícios assistenciais 

de caráter seletivo. Essas medidas colaboraram para o desencadeamento de várias alterações 

no sistema de proteção social: os direitos sociais perdem a sua identidade; a concepção de 

cidadania é restringida; aprofunda-se um fosso entre o público e o privado; a legislação 

trabalhista desenvolve-se no sentido da mercantilização, promovendo a desproteção dos 

trabalhadores; e o Estado passa a ser legitimado como agente assistencialista. Entretanto, o 

que o aparato midiático salienta à exaustão é a necessidade de os indivíduos consumirem um 

conjunto de novas competências através de cursos de requalificação profissional. O que 

ocorre é a operação ideológica sutil de atribuir aos indivíduos, e apenas a eles, a “culpa” pelo 

fracasso na sua inserção profissional, demonstrando o poderoso recurso da psicologia do 

neoliberalismo de “culpabilizar” as vítimas (CAVAIGNAC, 2013). 

A “sociedade da informação” passar a exigir um novo perfil de trabalhador: 
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flexível, polivalente, competitivo e que saiba não só aplicar as tecnologias da informação no 

processo produtivo, mas desenvolvê-las. “Pela primeira vez na história, a mente humana é 

uma força direta de produção, não apenas um elemento decisivo no sistema produtivo” 

(CASTELLS, 1999, p. 51). 

Nesse sentido, a educação aparece com a promessa de inclusão e de 

democratização das novas tecnologias como forma de viabilizar a inserção e qualificação de 

segmentos pauperizados no mercado de trabalho. Um dos documentos
61

 que deram base aos 

governos de Lula da Silva prevê que a educação superior deverá estar envolvida com a 

formação e qualificação de trabalhadores de empresas e com a efetivação de programas de 

apoio à difusão tecnológica para o mercado.  

É, portanto, nesse cenário que analisamos as alterações ocorridas nas políticas 

educacionais, em especial na política de educação superior das duas últimas décadas. Para 

tanto, privilegiamos a expansão da educação superior e seu impacto na democratização do 

acesso e permanência como formas de inclusão de estudantes de camadas populares no ensino 

superior.  

Vale ressaltar que ações de expansão da educação superior ocorrem desde a 

década de 1930, no governo de Getúlio Vargas, acentuando-se com a Reforma Universitária 

de 1968, e posteriormente no governo de Fernando Henrique Cardoso (1995–2002). Esse 

governo, assim como os governos do período da ditadura militar, privilegiou uma política de 

expansão voltada para o setor privado, tendo como cenário a reforma gerencialista do Estado 

brasileiro
62

.  

Nosso recorte histórico-temporal para essa análise foram as mudanças ocorridas 

na educação superior nos dois mandatos do governo de Lula da Silva (2003–2010), por se 

tratar dos períodos nos quais o processo de expansão da educação superior mais se 

intensificou, principalmente na esfera pública. Nossa opção se deu em analisar algumas ações, 

projetos e legislações que marcaram a gestão do ensino superior, refletindo sobre as políticas 
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 Refiro-me ao documento intitulado Uma escola do tamanho do Brasil, que expressava o plano de governo do 

primeiro mandato de Lula da Silva no que diz respeito à política de educação.  
62

 Em síntese, o núcleo da Reforma do Aparelho do Estado definida pelo Ministério da Administração Federal e 

Reforma do Estado (MARE), sob a condução do economista Luiz Carlos Bresser-Pereira, era a uma reforma 

do aparelho de Estado e do seu pessoal, visando a um ajuste fiscal austero e à redução do excesso de quadros 

no funcionalismo público, em curto prazo; em médio prazo, buscava uma modernização e mais eficiência no 

atendimento ao cidadão. Sobre o ajuste fiscal, esse seria feito com base na exoneração por excesso de 

quadros e modificação no sistema previdenciário, enquanto a modernização se daria com base no 

fortalecimento do “núcleo estratégico do Estado” e na descentralização da administração pública através das 

organizações sociais e das agências executivas, as quais estariam ligadas ao Estado por meio do contrato de 

gestão (BRESSER PEREIRA, 2007). 
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de inclusão voltadas para ampliação do acesso, permanência e sucesso escolar de segmentos 

historicamente excluídos desse nível de ensino.   

Realizamos uma investigação documental na legislação do período em recorte e 

uma pesquisa bibliográfica, com ênfase em artigos, dissertações e teses que analisaram as 

mudanças ocorridas na educação superior dos anos em estudo. Para compor a fundamentação 

teórica dialogamos com Fernandes (2006); Cunha (1988), (2003); Oliveira (1999); Catani 

(2002); Amaral (2015); Dourado (2014); Moehlcke (2004); Carcanholo (2011); Harvey 

(1995). Para Gil (2008), a pesquisa documental leva em consideração dois tipos de fontes: as 

de primeira mão e as de segunda mão. No primeiro caso, temos aqueles documentos que não 

receberam nenhum tratamento analítico, como documentos oficiais, cartas, diários etc. No 

segundo caso, os que de alguma forma já foram analisados, como relatórios de pesquisa, 

tabelas estatísticas etc. Em nossa pesquisa, foram utilizados os dois tipos de fontes 

documentais. 

                                                            

3.1 O cenário nacional e suas inflexões sobre a política de educação superior 

 

Dentre os pesquisadores que analisaram a gênese e o desenvolvimento da 

educação superior no Brasil, destacamos Florestan Fernandes. Para ele, a educação superior, 

desde a sua constituição, guarda um elemento político intrínseco: a marca de um intocável 

privilégio social cuja expansão do acesso começava e terminava nas fronteiras das camadas 

dominantes. 

O ensino superior no Brasil se desenvolveu bem tardiamente se comparado aos 

demais países. As primeiras escolas foram fundadas somente em 1808, com a chegada da 

família real portuguesa ao país. No referido ano, foram criadas as escolas de cirurgia e 

anatomia em Salvador (hoje Faculdade de Medicina da Universidade Federal da Bahia) e do 

Rio de Janeiro (atual Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro). Até 

a Proclamação da República, em 1889, o ensino superior desenvolveu-se muito lentamente, 

seguindo um modelo que perdurou por muito tempo, qual seja, o de formação dos 

profissionais liberais em faculdades isoladas, com o objetivo de obtenção de um diploma 

profissional para ocupar postos privilegiados em um mercado de trabalho bastante restrito, 

além de garantir prestígio social para os filhos das elites.   

Outro eixo de análise do autor foi a relação estabelecida entre o padrão 
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dependente de desenvolvimento capitalista e o padrão dependente de educação. Para 

Fernandes (2006), a inserção do Brasil no capitalismo monopolista
63

 se deu de forma 

integrada à economia internacional. No entanto, essa integração não aconteceu como uma 

imposição de ideias vindas de “fora”, mas foi articulada com os interesses da recém-formada 

burguesia brasileira, no intuito de reproduzir internamente as relações de dominação 

ideológica e exploração econômica dos países imperialistas, com destaque para a Europa e 

posteriormente os Estados Unidos. Operou-se, aqui, o que alguns autores chamaram de 

“modernização conservadora”, tendo em vista que o processo de modernização impulsionado 

pela industrialização não provocou transformações mais radicais na estrutura social, mas 

combinou formas “arcaicas” e “modernas” de produção, com ênfase na articulação entre 

industrialização por substituição de importações e a urbanização com a ordem rural vigente.   

(FERNANDES, 2006). 

No que concerne à educação superior, o processo de desenvolvimento se deu 

através de um transplante de conhecimentos externos e de modelos de universidades 

europeias. Sua característica central foi a implantação de “universidades conglomeradas”, que 

mais se assemelhavam a faculdades isoladas que se limitavam à difusão de conhecimentos e 

valores produzidos pelos países centrais, além de uma formação voltada para conhecimentos 

gerais e um mínimo de informações técnico-profissionais (LIMA, 2007). Assim, a educação 

superior brasileira já sofria, de acordo com Fernandes (1975), de uma “senilização 

institucional precoce”, ainda em suas origens, tendo em vista que o “novo” já nascia “arcaico”. 

Cunha (1986, p. 40) complementa explicando que a estruturação desse nível de ensino se deu 

mediante modelos “observados ou imaginados nos países ‘civilizados’, primeiramente, e 

‘desenvolvidos’, posteriormente”
64

.    

Com o desenvolvimento da industrialização em nosso país, a expansão da 

educação passou a ser uma exigência do capital, seja para capacitar os trabalhadores, seja para 

funcionar como mecanismo ideológico de adequação à sociabilidade burguesa. Para isso, o 

país tem vivenciado com mais intensidade desde a década de 1960 momentos de expansão da 

educação pressionados pela classe dominante e por movimentos sociais. De acordo com 

Cunha (2009), podemos mapear três ondas de expansão do sistema de ensino superior: a 

Reforma Universitária de 1968, o governo de FHC e as políticas estabelecidas nos governos 
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 Ver definição de Netto (2009). 
64

 Para entender melhor a história da educação superior no Brasil, desde sua gênese, consultar Cunha (2009). 

Por não ser objeto de estudo deste trabalho, detemo-nos a contextualizá-la para a compreensão dos tempos 

atuais.   
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de Lula da Silva.  

Para compreendermos o que seria a terceira “onda” de expansão da educação 

superior faz-se necessário remontarmos a década de 1990 e à inserção do Brasil na nova 

ordem mundial, marcada pela mundialização do capital financeiro e pela globalização da 

economia. A adoção de políticas neoliberais foram recomendações do Consenso de 

Washington
65

, que, em linhas gerais, consistiram em medidas voltadas à desestatização da 

economia, com a minimização da interferência do Estado; à abertura dos mercados para 

desobstrução do comércio internacional com o objetivo de estimular a concorrência com os 

produtos nacionais e propiciar a modernização e o desenvolvimento da estrutura produtiva 

nacional e à estabilização monetária, a fim de atrair investimentos estrangeiros e amplo 

processo de privatização, com o propósito de diminuir as dívidas internas e externas 

(CARCANHOLO, 1998). 

Entre os países latino-americanos, o Brasil foi um dos últimos a adotar as medidas 

previstas pela política neoliberal
66

. Sua entrada foi assinalada no governo de Fernando Collor 

de Mello. que se caracterizou pela liberalização comercial e por um novo impulso no processo 

de privatização, reestruturação das políticas sociais, desregulamentação e flexibilização das 

relações trabalhistas, rigidez no gasto público. Porém, foi com o governo Fernando Henrique 

Cardoso que efetivamente se adotou a política neoliberal, orientada pelo BM e demais 

organizações internacionais, numa aliança que teve como enlace principal a reformulação de 

políticas públicas pautadas na retirada da centralidade do Estado para sua garantia e numa 

concepção de serviços públicos como mercadoria que podem ser formuladas e implementadas 

pela inciativa privada (FREITAS, 2010). 

No plano econômico, sua inserção se explica pela grande dívida externa
67

 

expressa na subordinação às políticas de liberalização financeira e comercial, à 
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 No final de 1989, membros dos organismos de financiamento internacional (Fundo Monetário Internacional – 

FMI, Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID e BM), funcionários do governo americano e 

economistas latino-americanos se reuniram para avaliar as reformas econômicas implementadas na América 

Latina. Desta reunião, surgiram conclusões e recomendações que acabaram funcionando como um “manual” 

da política neoliberal, que ficou conhecido como Consenso de Washington.  
66

 A partir do governo de Collor de Melo (1990–1992), tais medidas amparadas no neoliberalismo podem ser 

percebidas na radicalização da liberalização da economia, com as privatizações dela decorrentes e a 

destruição de um precário Estado Social por meio de uma contrarreforma do Estado, cujos efeitos mais 

visíveis sobre a educação básica e superior são o avanço do setor privado, a precarização do público e a 

penetração dos mecanismos e valores de mercado sobre a gestão, o financiamento, a avaliação e a produção 

de conhecimento. 
67

 Essa crise da dívida externa ocasionou um colapso nos mercados, aumento da inflação, diminuição do salário 

real e um crescimento da pobreza e das desigualdades na distribuição de renda. Vimos também o inicio do 

processo de privatização de setores mais ligados às esferas produtivas e uma transformação das políticas 

sociais em bens que não deveriam ser exclusivamente públicos, oferecidos pelo Estado (MELO, 2003).  
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desregulamentação cambial dos países centrais, passando a ter como saída da crise a atração 

de recursos externos. Essa atração se deu preferencialmente através de acordos assinados 

entre o governo nacional e Instituições Financeiras Multilaterais
68

 (IFMs), a exemplo do 

BM
69

, Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), Fundo 

Monetário Internacional (FMI), bancos regionais, como o Banco Interamericano para o 

Desenvolvimento (BID), entre outros. 

Os eixos norteadores definidos pelo BM, no período de 1970–1990, para o 

desenvolvimento do projeto de educação para os países periféricos foram: 1) uma educação 

primária para as grandes massas populacionais; 2) estímulo ao ensino profissionalizante para 

viabilizar adaptação de tecnologia produzida nos países centrais para o setor privado de cada 

formação econômico-social periférica. Ambos com o importante papel de adequar a formação 

da classe trabalhadora à manutenção do crescimento da acumulação capitalista (LIMA, 2000).  

Vale salientar que esses organismos internacionais ultrapassam, na atuação, sua 

função econômica e desempenham também uma função ideológica e política, disputando, 

sobretudo, a hegemonia do conceito de desenvolvimento e do que seria necessário para que 

países em desenvolvimento tornassem desenvolvidos. Para Leher (1999), o BM tornou-se 

uma espécie de Ministério da Educação dos países periféricos, ao estabelecer 

condicionalidades em termos das políticas sociais a serem adotadas pelos países tomadores de 

empréstimos.   

Para educação superior, o documento elaborado pelo BM, em 1995, intitulado “A 

educação superior: as lições derivadas da experiência”, apontou que os países periféricos 

apresentavam um percentual muito inferior de matrículas se comparados aos de países 

pertencentes a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE)
70

. 
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 Essas organizações tiveram um papel importante na reconstrução dos estados nacionais após a II Guerra 

Mundial, no contexto da Guerra Fria e no estabelecimento de políticas neoliberais. Suas ações políticas 

estiveram voltadas para o desenvolvimento econômico de países periféricos através do fornecimento de 

empréstimos condicionados à realização de um conjunto de reformas na política macroeconômica já 

estabelecida pelos países e nas políticas sociais. O FMI atua nas negociações das políticas relacionadas com a 

taxa de câmbio e o déficit orçamentário, defendendo um rigoroso ajuste fiscal para equilíbrio das contas 

públicas, e o BM está presente em muitos ministérios, fazendo com que as reformas na saúde, educação, 

indústria, agricultura, transporte, meio ambiente etc. estejam sob sua jurisdição, estabelecendo os critérios e 

limites de efetivação dessas políticas pelo Estado. 
69

 O Grupo Banco Mundial, em verdade, constitui-se em um organismo multilateral de crédito, integrado por 

sete instituições: Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD) e Associação 

Internacional de Desenvolvimento (AID), que formam o que se conhece efetivamente por Banco Mundial; e 

a Sociedade Financeira Internacional (SFI), a Agência Multilateral de Garantia de Investimentos (MIGA), o 

Centro Internacional para Conciliação de Divergências em Investimentos (CICDI), o Instituto do Banco 

Mundial (IBM) e o Painel de Inspeção (LIMA, 2016, p. 12). 
70

 Trata-se de uma organização internacional composta por 34 países que tem como objetivo promover políticas 

públicas voltadas para o desenvolvimento econômico e o bem-estar social ao redor do mundo. Entre as suas 
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Esse percentual foi mapeado a partir de algumas características percebidas no ensino superior 

a época do estudo realizado que embasou esse documento
71

: baixa relação entre estudantes e 

corpo docente, serviços subutilizados, elevadas taxas de evasão e repetição, desemprego dos 

egressos e altos gastos com as políticas de assistência estudantil (LEHER, 1999).  

De acordo com Ferreira (2012, p. 151), nesse documento, o BM orienta para os 

países periféricos a adoção de quatro medidas para a reforma da educação superior: 1) 

incentivar a diferenciação das IES com a criação de instituições não universitárias, públicas 

ou privadas, programas de educação à distância, ampliar a diversidade de programas e cursos 

e a expansão de instituições privadas por meio de incentivos financeiros do Estado; 2) 

diversificar as fontes de financiamento das IES públicas, adotar incentivos aos estudantes para 

que concluam o curso o mais rápido possível, eliminar subsídios que tenham relação estrita ao 

ensino, como restaurantes, alojamentos e demais ações referentes à assistência estudantil; 

nesse caso, o financiamento estatal deve estar vinculado a critérios de desempenho das IES, 

medidos quantitativamente; 3) redefinir a função do Estado na educação superior; esse 

deveria atuar exclusivamente na fiscalização dos serviços prestados pelas IES; 4) adoção de 

políticas que priorizem a qualidade e a equidade exemplificadas na presença de representantes 

dos setores privados nos conselhos acadêmicos de IES públicas a fim de assegurar a 

pertinência dos programas desenvolvidos e, é claro, sua vinculação às demandas do mercado, 

incentivos financeiros para programas de pesquisa entre indústrias e universidades; a inclusão 

de grupos minoritários como forma de justiça, equidade e estabilidade social (BANCO 

MUNDIAL, 1995, p. 8). 

Tais orientações se apresentam como condicionalidades aos países periféricos que 

necessitam dos investimentos (empréstimos) de organismo multilaterais para inserção no 

processo de globalização neoliberal. Em grande parte, essas orientações podem ser 

encontradas nos direcionamentos da política dos governos de FHC (1995–2002) e na sua 

continuidade nos governos de Lula da Silva.  

Mancebo, Vale e Martins (2015, p. 12) explicitam dois movimentos que podem 

ser usados como ancoragem inicial para compreensão das mudanças ocorridas: 1) a expansão 

da educação superior se deu vinculada às novas exigências da produção e valoração do capital; 

                                                                                                                                                         
estratégias estão a promoção de fóruns para troca de experiências e busca de soluções comuns entre governos, 

a análise e comparação de dados para a compreensão dos fatores envolvidos em mudanças econômicas, 

sociais e ambientais e o estabelecimento de padrões internacionais para balizar uma extensa gama de 

atividades humanas, desde a agricultura até a educação. 
71

 Os estudos que embasaram esse documento foram baseados em experiências isoladas, ocorridas em diversos 

países, consideradas exemplares pelo BM. 
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2) a reforma gerencialista do Estado posta em prática em 1995, pelo então ministro Bresser-

Pereira, cujos principais objetivos eram: tornar a administração pública mais flexível e 

eficiente, sendo o setor privado sua referência; descentralização dos serviços sociais para setor 

público não estatal, através dos contratos de gestão com organizações sociais. Ambos os 

movimentos estão imbricados e estabelecem nexos causais que guardam relações de 

continuidade com as políticas governamentais seguintes. 

Seguindo esse direcionamento empreendido pelas novas exigências do 

capitalismo neoliberal e pela reforma do Estado, as diretrizes que nortearam as políticas para a 

educação superior no governo de FHC foram: descaracterização de serviço público estatal; 

diminuição de financiamento para as universidades e incentivo a fontes alternativas; mudança 

no papel do Estado de financiador para regulador; privatização; e formação para atender o 

mercado de trabalho e uma expansão de baixo custo (FERREIRA, 2012).  

Um importante acontecimento que veio amparar a política educacional desse 

governo foi a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Superior (LDB), de 

1996. Essa lei, embora já estivesse há oito anos em discussão no Congresso (desde a 

promulgação da Constituição de 1988), só conseguiu ser aprovada graças ao esforço dos 

gestores do MEC e com vários vetos da proposta inicial.  

Para Duhram (2010, p. 157), no tocante à educação superior, a LDB promoveu 

significativas mudanças:  

 
Em primeiro lugar, a Lei regulamentou e ampliou a autonomia das universidades, 

inclusive no que diz respeito à possibilidade de reorganização de sua estrutura 

interna, até então, obrigatoriamente organizada em departamentos e institutos. Além 

disso, liberou os cursos da obrigatoriedade do currículo mínimo, que definia as 

disciplinas a serem ministradas obrigatoriamente em cada curso, sistema que foi 

substituído por diretrizes curriculares mais gerais, as quais contemplam 

prioritariamente os objetivos do curso e o perfil profissional dos formandos. A LDB 

tentou também diversificar a oferta de cursos superiores, até então totalmente 

amarrada às licenciaturas e bacharelados, criando os cursos sequenciais. 

 

A LDB/1996, dentre outras medidas, flexibilizou as formas organizacionais de 

oferta de educação superior, privilegiando a diversidade de formatos institucionais, 

modalidades acadêmicas e sua diversificação, repercutindo na questão da privatização do 

ensino. Novas formas organizativas e modalidades de oferta de cursos podem ser 

exemplificadas pelos cursos de educação à distância
72

 e de educação tecnológica em níveis 
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 A Educação à distância surgiu como integrante do sistema de educação formal desde que foi incluída como 

uma das propostas alternativas de diversificação do sistema de ensino na LDB. 
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de graduação
73

, essa última ofertada inicialmente pelos Centros Federais de Educação 

Tecnológica (Cefets).  

Nesse ínterim, o processo de expansão da educação superior se deu a partir da 

ampliação do setor privado e da privatização interna das Instituições de Educação Superior 

(IES) públicas, como parte da reforma estatal que previa uma racionalidade administrativa, 

pautada na eficácia quantitativa dos resultados das políticas públicas. Para Cunha (2004), 

nesse período as IFES passaram por uma grande escassez de recursos para operacionalização 

de suas atividades, enquanto que as IES privadas recebiam benefícios como financiamento 

das mensalidades cobradas aos estudantes e subsídios para investimentos.  

Macedo et al. (2005, p. 130), abordando importante aspecto dessa problemática, 

argumentam que, em razão desse esgotamento de investimentos no setor público, houve uma 

redução de instituições e oferta de vagas. “[...] responsável por 42% das matrículas em 

meados dos anos 90 as instituições públicas respondem, nos anos iniciais do século XXI por 

menos de 30% delas.” 

O Gráfico 1 mostra o crescimento de IES privadas no período de 1970 a 2002, 

tendo no ano de 2000 um decrescimento nas IES públicas. Podemos observar que o maior 

crescimento das IES privadas no período apresentado refere-se aos anos de 1995 a 2002, 

corroborando com a afirmação de que no período dos governos FHC o crescimento das IES se 

deu com grande ênfase no setor privado. Em 2002, apenas 11,9% dessas instituições eram 

públicas, ao passo que o elevado percentual de 88,1%, era da rede privada. Com relação ao 

número de vagas ofertadas, o período de 2002 mostra que o ingresso em IES públicas somava 

320.354 vagas, enquanto nas IES privadas somava 1.090.854, mais que o triplo de oferta de 

vagas (INEP, 2002). 
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 Segundo Segenreich e Castanheira (2009), os cursos superiores de tecnologia não são uma criação da 

LDB/1996, pois já existiram e foram extintos — como, por exemplo, os cursos de engenharia de operação —, 

ou ainda subsistem sob a rubrica de curso de formação de tecnólogos. O que é novo é sua inclusão entre os 

cursos de graduação com todas as prerrogativas de acesso aos níveis mais elevados da formação em nível 

superior. 
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 Gráfico 1 – Crescimento das IES públicas e privadas no período de 1970–2002 

 

        Fonte: INEP (2018). Elaborado pela autora. 

 

Em relação à privatização interna das IES públicas, o ajuste fiscal e a redução de 

investimentos obrigaram as universidades a se voltarem para atividades de prestação de 

serviços, oferecendo cursos de curta e longa duração pagos, assessoria e consultorias a 

empresas privadas, através de parcerias público-privadas.  

Para Gentili (1998, p. 75), a dinâmica privatista da política educacional nesse 

período, e que continua em certa medida nos governos seguintes, envolveu três modalidades 

institucionais complementares, a saber: “1) fornecimento público com financiamento privado 

(privatização do financiamento); 2) fornecimento privado com financiamento público 

(privatização do fornecimento); e 3) fornecimento privado com financiamento privado 

(privatização total)”. Tais modalidades, ao lado dos princípios já aprovados pela LDB/96, dos 

direcionamentos do capital produtivo e recomendações dos organismos internacionais, foram 

decisivas para a concretização do novo projeto para educação superior brasileira.  

Tal projeto sedimenta-se nas novas exigências do capitalismo para a educação do 

século XXI. Em cenário marcado pela mundialização do capital, transformação conjuntural 

acelerada pela revolução técnico-científica e informacional, pela acumulação flexível, tendo 

como alicerce uma ligação ainda mais profunda entre Estado e mercado, apresentam-se novos 

desafios ao que seria o papel desempenhado pela educação superior.  

Dourado, Oliveira e Catani (2003, p. 19), ao analisarem o que seria a finalidade da 

universidade para esse período, concluem que ela está a serviço das demandas e necessidades 

do mercado. 
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Compete à universidade contribuir significativamente com a produção da mais valia, 

ou seja, ela deve formar profissionais e gerar tecnologias e inovações que sejam 

colocadas a serviço do capital produtivo. Nessa ótica capitalista, só é produtiva a 

universidade que vincula sua produção às necessidades do mercado, das empresas e 

do mundo do trabalho em mutação [...]. Tal lógica tem implicações efetivas no 

campo universitário, ao minar as bases da universidade como espaço privilegiado de 

produção do conhecimento.  

 

Diante desse cenário, as sessões seguintes analisaram como as reformulações da 

educação superior implementadas pelos governos no âmbito federal tem atendido aos novos 

desafios impostos pelo neoliberalismo, seja de qualificação da força de trabalho para atender 

as alterações nas forças produtivas seja de difusão da ideologia burguesa sob a aparência de 

políticas sociais de democratização do ensino.   

 

3.2 Os governos Lula da Silva: as reformulações na política para a educação superior 

 

Em 2003, o primeiro governo federal do Partido dos Trabalhadores (PT), com 

forte apoio dos movimentos sociais e dos sindicatos, assumiu o poder com uma ampla aliança 

entre diversos partidos
74

, tendo como vice-presidente um empresário da indústria têxtil. Se no 

início da campanha para presidente, Lula da Silva realizou diversas alianças com setores da 

burguesia, após eleito não se podia esperar um rompimento com esses setores e um governo 

voltado a atender às demandas da classe trabalhadora.  

O conjunto de mudanças realizadas em seu governo, portanto, se deram pactuadas 

dentro das regras de uma democracia restrita e de um pacto social, sem caracterizar grandes 

rupturas com o projeto de sociabilidade burguesa, na qual os grandes empresários do capital 

financeiro lucraram muito e a classe trabalhadora teve alguns ganhos. Um governo de 

“colaboração de classes”, portanto, sob a direção do capital, e não da classe trabalhadora — 

eis os pressupostos do novo pacto social de dominação que perdurou durante todos os dois 

governos de Lula da Silva. Para Cavalcante (2003, p. 20), esses governos foram marcados por 

uma condição ambivalente que ele chamou de “bifronte”, pelas suas características 

contraditórias.  
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A lista de partidos que disputaram as eleições presidenciais de 2002 foram: a) PCO – Partido da Causa 

Operária; b) PPS – Partido Popular Socialista; c) PSB – Partido Socialista Brasileiro; d) PSDB – Partido da 

Social Democracia Brasileira. e) PSTU – Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado e f) PT – Partido 

dos Trabalhadores. Tanto o PCO quanto o PSTU lançaram candidatura sem realizar coligações. O PPS 

coligou ao PTB e ao PDT, o PSB coligou com o PGT e com o PTC, o PSDB coligou apenas com o PMDB. O 

PT foi o partido com maior coligação: PL, PC do B, PMN e PCB.   
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Seria um governo que parte de uma base popular e sendo social-democrata na sua 

natureza é também ‘pluripartidário na composição e conectado com o setor privado 

na formulação estratégica’. O governo Lula seria bifronte porque seria conservador 

na economia e reformador na política, configurando, assim, um dualismo que atende 

ao imperativo prático de quem quer trabalhar com taxas razoáveis de 

governabilidade.  

 

Dito isto, a formulação da política para o ensino superior dos governos petistas 

desenvolveu-se na esteira dos pressupostos já contidos nos governos anteriores, na medida em 

que não rompeu com a lógica privatista, embora tenha aumentado os investimentos públicos 

para as IFES. Basta lembrar que os vetos realizados pelos governos de FHC ao PNE (2001–

2010) não foram revogados, em especial aquele que restringe a expansão através das IES 

privadas.  

 
Do ponto de vista dos diagnósticos oficiais sobre a realidade da educação superior e 

do seu papel no processo de desenvolvimento econômico, pode-se afirmar, sem 

exagero, que não existem diferenças significativas em relação aos governos FHC e 

Lula. De maneira geral eles admitem que os grandes problemas da educação 

superior brasileira são os seguintes: baixo volume de matricula, baixa relação 

professor/alunos, cursos de graduação de baixa qualidade, necessidade de 

estabelecer nova regulamentação para a autonomia universitária, particularmente 

sobre a dimensão financeira. (GOMES, 2008, p. 28).  

 

 

No entanto, apesar de muitas semelhanças na forma de compreender as 

dificuldades pelas quais passava a educação superior do país, ambos os governos apresentam 

significativas diferenças nas políticas e formas de enfrentar os problemas evidenciados nos 

diagnósticos. Algumas importantes ponderações merecem destaque, a começar pela 

compreensão da expansão perpassada pelas ideias de democratização e justiça social. Para 

esses governos, a ampliação do acesso à educação superior passaria necessariamente pela 

inclusão de segmentos tradicionalmente excluídos desse nível de ensino: população oriunda 

de escolas públicas, negros, índios, pessoas com deficiência etc.  

Concordamos com Gomes (2008, p. 30) quando afirma que os governos Lula da 

Silva ressignificaram a expansão da educação superior mediante essas duas novas matrizes 

discursivas não encontradas com frequência nos governos anteriores, mas presentes nesses 

governos em todas as iniciativas que se referem à ampliação do acesso, seja através das IES 

privadas, seja através das IES públicas.  

Nesse sentido, nossa análise recai sobre como essas ressignificações, marcadas 

pelos objetivos de diminuição das desigualdades sociais, democratização e justiça social na 

educação, em especial na educação superior, foram explicitadas nos documentos e efetivadas 

através dos programas e projetos aprovados. Sabe-se que, apesar da tentativa do Governo 
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Federal de encaminhar um Projeto de Reforma da Educação Superior, não houve um 

documento oficial único que reunisse todas as propostas de mudanças para este nível 

educacional
75

. O que se observou foi a aprovação de textos legais que dispunham sobre 

programas e ações que foram implementadas desde 2003, e somente no ano de 2006 é que foi 

elaborado e submetido à Câmara Legislativa o Projeto de Lei da Reforma da Educação 

Superior, sob o nº 7.200, de 2006. Esse projeto segue em tramitação
76

, sofrendo diversas 

modificações desde o ano em que foi proposto, e tem como principal objetivo criar um 

sistema nacional de ensino superior, de modo a unificar as legislações que regem a educação 

superior pública e a privada.    

Por essa razão, escolhemos analisar as reformulações na política de educação 

superior e seu impacto na democratização do ensino tomando como ponto de partida o 

primeiro documento norteador das propostas, intitulado “Bases para o Enfrentamento da Crise 

Emergencial das Universidades Federais e Roteiro para a Reforma Universitária Brasileira”. 

Em seguida, discutimos sobre as ações de expansão e políticas de inclusão que possibilitaram 

uma ampliação do acesso e da permanência de segmentos de origem popular no ensino 

superior, a saber: o Exame Nacional do ensino médio (Enem) e as políticas de ação 

afirmativa, com destaque para a reserva de vagas para negros e o PROUNI (BRASIL, 2004).  

3.2.1 As bases do Projeto de Reforma da Educação Superior  

 

No primeiro ano de governo, em 2003, foi criado um Grupo de Trabalho 

Interministerial 
77

(GTI) com o objetivo de elaborar, no prazo de sessenta dias, um plano de 

ação para a reestruturação, o desenvolvimento e a democratização das IFES. O documento 

originário das discussões do grupo, intitulado “Bases para o Enfrentamento da Crise 

Emergencial das Universidades Federais e Roteiro para a Reforma Universitária Brasileira”, 

concluiu que o quadro geral das universidades brasileiras é de crise e apontou a necessidade 

de uma reforma universitária mais profunda, alicerçada em quatro partes: 1) ações 

emergenciais; 2) autonomia universitária; 3) complementação de recursos (financiamento); e 

4) criação de etapas para implementação de uma profunda reforma na educação superior. O 
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 A inexistência de uma legislação única que condessasse todas as propostas para a educação superior pode ser 

explicada pela alta rotatividade na ocupação do cargo de dirigente da pasta da educação. No período de 2003 

a 2008, o MEC teve três ministros (CUNHA, 2006).  
76

 A última proposta de alteração desse projeto foi em março de 2017. 
77

 Criado por Decreto de 20 de outubro de 2003, composto por membros da Casa Civil e da Secretaria Geral da 

Presidência da República e dos Ministérios da Ciência e Tecnologia, do Planejamento, Orçamento e Gestão, 

da Fazenda e da Educação.  
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cumprimento de tais medidas objetivavam também o atendimento às metas previstas pelo 

PNE (2001–2010), no que diz respeito à educação superior
78

, com destaque para aquelas 

ligadas à expansão da oferta de vagas, “expansão de vagas no setor público nunca inferior a 

40% do total já ofertado e garantir uma ampliação de no mínimo 30% de vagas para a faixa 

etária de 18 a 24 anos” (BRASIL, 2001, p. 98).  

As ações emergenciais previstas pelo documento elaborado pelo GTI eram: 1) 

criação de um plano emergencial para superar o endividamento progressivo junto aos 

fornecedores de custeio (água, energia, limpeza) das IFES, combinado com a elevação dos 

recursos para os custos operacionais; 2) abertura de concursos públicos para docentes e 

técnico-administrativos; 3) outorga da autonomia para garantir às universidades federais o uso 

mais racional de recursos, maior eficiência no seu gerenciamento e liberdade para captar e 

aplicar recursos extraorçamentários, além da autonomia didático-pedagógica; 4) e a 

necessidade de garantir novas vagas
79

, tendo em vista a capacidade estrutural e de recursos 

humanos das universidades (BRASIL, 2003).  

Uma análise mais profunda das ações citadas nesse documento aponta que as 

propostas estão em sintonia com a tendência privatista da educação. A ação de expansão de 

vagas para 40% do total de matrículas no ensino superior até 2007, conforme dispunha uma 

das metas do PNE, bastante atrativa para a sociedade, deveria acontecer pela tríplice 

combinação de aumento da carga didática dos docentes, aumento do número de estudantes 

por classe e, principalmente, pela educação na modalidade semipresencial, mais conhecida 

por educação à distância.  

Para Otranto (2013), o documento defende a adoção da educação à distância de 

forma indiscriminada, como o caminho mais viável para a ampliação de vagas na educação 

superior, uma vez que, mesmo com a ampliação de recursos, não se teria condições de 

aumentar as vagas de forma maciça em curto e médio prazos.  
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 Embora no PNE (2001–2010) constem apenas três metas para a educação superior, encontram-se quarenta e 

cincos estratégias e ações para o cumprimento dessas metas. Na meta 12, são dispostas vinte e uma 

estratégias. A meta 13 compreende a qualidade e a titulação do corpo docente, seguida de nove estratégias. E 

a meta 14 trata do acesso à pós-graduação scricto sensu e ampliação do número de titulados, fechando um 

grupo de quinze estratégias. 
79

 Sobre o preenchimento de vagas, o documento propõe, além de abertura de concursos públicos, a criação de 

bolsas de excelência docente para reintegrar os aposentados considerados como “excelentes”. As 

aposentadorias são qualificadas como precoces e “irracionais”, e propõem-se medidas para evitar outra 

irracionalidade: bolsas de aproveitamento e regionalização de doutores a ser concedida para os doutores 

desempregados. Ambas as iniciativas seriam encaminhadas pela CAPES por meio de editais públicos que 

normatizariam a seleção. A meta era financiar cerca de 1.000 doutores por ano (LEHER, 2004). 
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Primeiramente, cabe destacar que o documento do GTI, que afirma ter como meta, 

até 2007, a ampliação de 600 mil vagas na educação superior, ao se referir a 

educação à distância, indica que 500 mil alunos serão por ela atendidos, deixando 

passar a ideia de que apenas 100 mil estudantes seriam atendidos em cursos 

presenciais, o que abriria, definitivamente, o mercado da educação à distância às 

multinacionais e aos governos que exportam tais serviços e vêm exercendo pressão 

nos chamados mercados emergentes de serviços. (OTRANTO, 2013, p. 128).  

 

A educação à distância foi também amplamente defendida pelo primeiro Ministro 

da Educação do governo Lula da Silva, Cristovam Buarque. De acordo com ele, era preciso 

reformular o conceito de universidade, e essa reformulação passava pela implantação de uma 

universidade aberta, sem muros e sem campus definido fisicamente. “A universidade do 

século XXI será aberta a todo planeta. As aulas serão transmitidas pela televisão, pelo rádio e 

na internet” (BUARQUE, 2003, p. 18). Em 2005, dois anos após esse documento, é publicado 

o Decreto nº 5.622, de 19 de dezembro de 2005, regulamentando a oferta de educação à 

distância no Brasil. Este decreto, em conjunto com a Lei das Parcerias Público-Privadas
80

, 

consolida a abertura do mercado educacional brasileiro ao capital estrangeiro, com algumas 

poucas restrições.  

O gráfico 2 mostra o crescimento das matriculas na educação à distância em IES 

pública e privada no último ano do segundo governo FHC e nos dois períodos do governo 

Lula. Esse aumento em mais de 50% evidencia o que Lima Junior (2013, p. 23) afirma como 

sendo um dos grandes eixos das ações de expansão da educação superior: privatização e 

mercantilização da educação superior através “do aumento de IES privadas e do 

financiamento público indireto para o setor privado via FIES e PROUNI, além de uma oferta 

de formação precarizada, aligeirada e da certificação em larga escala, amparada na educação à 

distância”. Não podemos esquecer que tais medidas estão em estreita consonância com a 

reforma neoliberal do Estado brasileiro, discutidas no início desse capítulo.  
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 Essa lei introduz as normas para licitação e contratação de Parceria Público-Privada (PPP). Isso significa que 

o governo pode transferir ao setor privado a execução de uma parcela importante de suas atribuições 

constitucionais como a oferta de serviço públicos na área da saúde, educação etc. 
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Gráfico 2 – Número de matrículas ofertadas na modalidade presencial em IES públicase 

na modalidade de educação à distância em IES públicas e privadas 

 

     Fonte INEP (2018). Elaborado pela autora. 

 

Ainda segundo a autora (2008, p. 19), a análise da política de educação à distância 

só pode ser realizada, portanto, nos marcos da crescente desresponsabilização do Estado no 

que diz respeito ao financiamento da educação superior pública; do estímulo a medidas que 

acentuam a privatização interna das IES públicas; do aprofundamento do processo de 

empresariamento da educação superior, por meio da ampliação do número de cursos privados 

e/ou da imposição de uma lógica empresarial à formação profissional; e da política de redução 

de investimentos.   

E, por fim, o cerne do documento elaborado pelo GTI referendava, ainda, a 

diversificação das fontes de financiamento e a garantia da autonomia financeira para as IFES, 

já que as crises vivenciadas pelas universidades públicas seriam decorrentes do impedimento 

de captar e administrar recursos privados. De acordo com o documento elaborado: 

 
[...] as amarras legais que impedem cada universidade de captar e administrar 

recursos, definir prioridades e estruturas de gastos e planejamento tem impedido o 

crescimento dessas instituições [...] a imediata garantia de autonomia às 

universidades é um passo necessário para enfrentar a emergência. (BRASIL, 2003, p. 

19).  

 

Na análise de Otranto (2004, p. 5), o discurso da autonomia universitária parece 

sedutor, no entanto a autonomia proposta pelo relatório tem como principal enfoque a 

autonomia financeira, inspirada nas orientações do BM. Ela se refere “a liberação da 

universidade para captar recursos no mercado, sem amarras legais. Isso daria um enorme 
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alívio financeiro ao Estado, que seria obrigado, somente, a complementar esses recursos, e 

não mais teria a obrigação de manter financeiramente as universidades públicas”.  

 
O Banco Mundial associa de forma bastante explícita o conceito de autonomia 

universitária à lógica empresarial. A partir de análises que privilegiam a quantidade 

da clientela; o custo/benefício do sistema; a diferenciação institucional; a 

necessidade do Estado retirar-se quase por completo da administração e manutenção 

do Ensino Superior; o incentivo à privatização; a obediência estrita às demandas de 

mercado; a diversificação de fontes de recursos; o interesse privado em lugar do 

público sobre o ensino, justificando dessa forma o ensino pago, o BM reivindica 

maior autonomia para as instituições públicas. (OTRANTO, 2004, p. 20). 

 

 

Na esteira da autonomia universitária, veio também a proposta de diversificação 

das bases de financiamento. O relatório concluiu que não houve um repasse contínuo de 

financiamento de custeio e de capital para manutenção das estruturas físicas e de materiais de 

consumo das instituições. As saídas encontradas foram a implementação de parcerias público-

privadas (PPP), sendo expressas através de várias ações, como o PROUNI e as orientações 

previstas na Lei de Inovação Tecnológica.  

As recomendações do GTI serviram de base norteadora para a implementação de 

um conjunto de medidas provisórias, projetos de lei, leis, decretos e programas que 

demostraram que a reformulação da educação superior era de fato uma prioridade do governo. 

De acordo com Trópia (2008), o diagnóstico citado foi incorporado com poucas alterações ao 

projeto de Reforma da Educação Superior que passou a tramitar na Câmara Legislativa no ano 

de 2006. Enquanto era analisado por amplos setores da sociedade, paralelamente as propostas 

foram sendo progressivamente implementadas e a “conta gotas”, como podemos citar: o 

PROUNI; o SINAES; a Lei de Inovação Tecnológica; a EAD etc.   

O quadro abaixo, construído a partir de Ferreira (2009), sintetiza as principais 

ações do governo Lula da Silva para a educação superior, destacando os documentos legais e 

suas características.   

Quadro 1 - Principais ações dos governos Lula da Silva.2 

Documentos Princípios/Características 

Projeto de Lei nº 3627/2004 que visava o 

estabelecimento de um sistema de reserva de vagas 

para egressos de escolas públicas, em especial negros 

e indígenas, nas instituições públicas federais de 

educação superior.  

Esse projeto configurou-se como precursor da política 

de cotas posteriormente adotada nas IFES, cuja 

legislação pertinente (Lei nº 12.711) foi sancionada em 

29 de agosto de 2012.  

Lei nº 10.861/2004, que institui o Sistema Nacional 

de Avaliação da Educação Superior (SINAES).  

Avaliação das IES, dos cursos e dos estudantes de 

graduação. Assume uma perspectiva de avaliação 

integrada ao considerar os três componentes.   

Lei nº 10. 973/2004, que institui a Lei de Inovação 

Tecnológica. 

Incentivos à pesquisa e inovação tecnológica voltadas 

para ambientes produtivos. Permite a incubação de 

empresas nas instituições de ensino públicas e a 

utilização pelo setor privado de infraestrutura, 
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equipamentos e recursos humanos públicos (LIMA, 

2007). 

Lei nº 11.079/2004, que introduz as normas gerais 

para licitação e contratação de Parceria Público-

Privada (PPP). 

Foram instituídas com o objetivo de atrair 

investimento privado para obras públicas. Uma grande 

ameaça é a descaracterização do que é público. 

Decreto presidencial nº 5.225/2004, que dispõe sobre 

organização dos Centros Federais de Educação 

Tecnológicas (Cefets). 

1) Oferta de ensino superior de graduação e de pós-

graduação na área tecnológica; 2) oferta de formação 

especializada em todos os níveis de ensino, levando 

em consideração as tendências dos arranjos produtivos; 

3) estrutura organizacional flexível, racional e 

adequada às exigências do setor produtivo. 

Decreto nº 5.205/2005, que regulamenta a educação à 

distância.  

Oferta de cursos superiores à distância na IES públicas 

e privadas.  

Lei nº 11.095/2005, que que criou o Programa 

Universidade Para Todos (Prouni).  

Criar vagas em IES privada para estudantes de baixa 

renda, através de bolsas de estudo em que variavam 

entre 50% e 100%.  

Projeto de Lei nº 7.200/2006, conhecido como 

Projeto da Reforma Universitária ou de Reforma da 

Educação Superior.  

Após longa tramitação pelas Comissões e Mesa 

Diretora da Câmara dos Deputados, foi paulatinamente 

descaracterizado e diminuído, até ser incorporado a 

outros projetos de lei de teor similar, que ainda 

aguardavam por votação nas vésperas do encerramento 

do referido governo.  

Decreto nº 5.800/2006, que instituiu o sistema 

Universidade Aberta do Brasil (UAB). 

 

Plano de Desenvolvimento da Educação (2007). 1) Expansão da oferta de vagas na educação superior; 

2) garantia da qualidade do ensino; 3) promoção de 

inclusão social pela educação; 4) ordenamento 

territorial levando o ensino superior às regiões mais 

remotas; 5) fortalecer o desenvolvimento econômico, 

seja como formadora de recursos humanos altamente 

qualificados, seja na produção científico-tecnológica; 

6) criação dos Institutos Federais de Educação, Ciência 

e Tecnologia (IFETs).  

Decreto nº 6095/2007, que estabelece as diretrizes 

para a integração dos Cefets em Institutos Federais.  

 

Decreto nº 6097/2007, que institui o Programa de 

Apoio aos Planos de Reestruturação e Expansão das 

Universidades Federais (Reuni). 

Tinha como objetivo principal criar condições para a 

ampliação do acesso e permanência na educação 

superior, no nível de graduação presencial, pelo melhor 

aproveitamento da estrutura física e de recursos 

humanos existentes nas universidades federais.  

 

Lei nº 11.892/2008, que cria a Rede Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia.  

 

Medida Provisória nº 435/2010, que busca legalizar 

as relações já existentes na universidade com as 

fundações de apoio. 

 

Decreto nº 7232/2010, que instituiu um mecanismo 

de gerenciamento do quadro dos servidores técnico-

administrativos, estabelecendo a possibilidade das 

IFES reporem as vacâncias existentes no seu quadro, 

sob fiscalização do MEC.  

 

Decreto nº 7.233/2010, que trata da desobrigação de 

recolhimento dos recursos financeiros das IFES ao 

final de cada exercício pelo Tesouro Nacional. 

 

Decreto nº 7234/2010, que marca a criação do 

Programa Nacional de Assistência Estudantil 

(PNAES). 

As ações voltadas à assistência estudantil 

desenvolvidas nas IFES foram regulamentadas e 

passaram a contar com orçamento específico, 

configurando-se como grande vitória por parte do 

movimento estudantil e dos coletivos de profissionais 

que compõem as instituições federais.  



86 

 

Medida Provisória nº 520/2010, que autoriza a 

criação de uma empresa pública de direito privado, 

chamada de empresa Brasileira de Serviços 

Hospitalares, que faculta a prestação serviços à saúde 

e apoio administrativo aos hospitais universitários.  

  

Fonte: Elaborado pela autora com em pesquisa bibliográfica sobre a temática. 

 

Nas legislações e programas citados acima, constatamos questões conflitantes 

quanto ao direcionamento e sentido impresso na reforma da educação superior. Uma delas é a 

questão de se entender a educação como um bem público ou como mercadoria; outra é a da 

subordinação ou não da pesquisa e da extensão aos interesses do capital produtivo. 

Acrescenta-se a isso o fato de s expansão e a democratização da educação superior terem 

acontecido também em larga escala nas IES privadas. 

Vale ressaltar que a política implementada pelos governos Lula, principalmente as 

ações desenvolvidas no primeiro mandato, encontrou resistência de diversos grupos 

organizados
81

 e, ainda, de uma fração da classe média, principalmente de servidores públicos 

federais. A greve de docentes das IFES deflagrada em 2005
82

, considerada como a maior do 

período, tendo durado 112 dias e atingido mais da metade das instituições, tinha como pauta 

de reinvindicações um reajuste do salário dos docentes e a indignação com a onda privatizante 

que inundava as instituições.    

Diante do exposto, observamos que está em curso a defesa de projetos 

antagônicos de educação superior em que são discutidos, colocando-se no mesmo patamar, o 

papel e a relevância social das IES para o desenvolvimento nacional, a parceria público-

privadas, a expansão e criação de IFES e ampliação de vagas em instituições públicas e a 

diversificação nas bases de financiamento dessas instituições. O que observamos foi a busca 

de um consenso para o desenvolvimento dessas políticas, articulando-se os interesses públicos 

aos interesses privados, diminuindo ainda mais as fronteiras entre Estado e mercado.   

 

3.3 Expansão e interiorização da educação superior: o IFCE e a UFC 

 

Nessa seção, discutiremos a expansão e a interiorização da educação superior nas 

universidades e nos institutos federais. Para os governos de Lula da Silva, as ações de 

expansão deveriam cumprir os seguintes objetivos: expandir e interiorizar as IFES (institutos 

                                                 
81

 Não podemos considerar dentre esses grupos o movimento estudantil representado pela União Nacional dos 

Estudantes (UNE).  
82

 Disponível em: <http://noticias.universia.com.br/destaque/noticia/2005/12/16/454682/mec-enfrenta-mais-

longa -greve-em-25-anos.html>. Acesso em: 01 de março de 2018. 

http://noticias.universia.com.br/destaque/noticia/2005/12/16/454682/mec-enfrenta-mais-longa%20-greve-em-25-anos.html
http://noticias.universia.com.br/destaque/noticia/2005/12/16/454682/mec-enfrenta-mais-longa%20-greve-em-25-anos.html
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e universidades federais), principalmente para os municípios mais populosos, com baixa 

receita per capita e índices de desenvolvimento ruins; promover a formação de profissionais 

para o desenvolvimento regional, estimulando também a permanência desses profissionais no 

interior do país; potencializar a função dos institutos e universidades na superação da miséria 

e na redução das desigualdades sociais (BRASIL, 2009).  

Ainda de acordo com o MEC, os critérios estabelecidos para definir o número de 

campi universitários e de escolas de educação profissional por estado são: baixos índices de 

desenvolvimento da educação básica (Ideb) e a porcentagem de jovens de 14 a 18 anos nas 

séries finais do ensino fundamental e municípios ou microrregiões com população acima de 

50 mil habitantes, com arranjos produtivos locais (BRASIL, 2007). No entanto, o que se 

observou foi que as decisões de localização dos campi sofreram também grande influência 

política, instalando-se em locais determinados por grupos hegemônicos que ocupavam a arena 

política no momento.  

A referida expansão tinha como prioridade a oferta da educação superior, 

principalmente no interior do país, com o objetivo de ampliar as oportunidades de 

empregabilidade e de dinamizar a economia local/regional para, nessa ótica, possibilitar a 

diminuição das desigualdades regionais e sociais, bem como potencializar a capacidade de 

competitividade do país (BRASIL, 2009).   

Embora concordemos com Lima (2007) quando afirma que a reforma da educação 

superior nos governos Lula deu continuidade ao processo de privatização das instituições 

públicas, além de ter possibilitado a expansão das instituições privadas, na medida em que 

aprovou legislações que permitiram o crescimento de um grupo de empresários da educação, 

não podemos desconsiderar o relevante crescimento das IFES públicas no período. A Tabela 1 

mostra que, no início de seu governo, existiam no país 195 instituições públicas de ensino 

superior, e logo no primeiro ano observa-se um crescimento de 10%, encerrando sua 

administração com 278 delas, o que representa um aumento de 42,6%. Nota-se também que o 

crescimento das IES privadas, embora constante, mostrou-se muito inferior ao vislumbrado 

no governo anterior. Durante os dois mandatos de FHC, conforme exposto no gráfico 1. na 

sessão 3.1, a expansão das IES privadas foi de 127,8%, em contraste ao crescimento nos 

governos Lula, que foi de aproximadamente 89%. O resumo técnico do Censo da Educação 

Superior de 2010 trouxe a seguinte colocação:  

 
Apesar do caráter preponderante privado da expansão ao longo desse período, tais 

resultados apontam para certa estabilização da participação desse setor, que, em 
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2010, atende a 74,2% das matrículas. Por outro lado, nesse mesmo período, o setor 

assiste a uma significativa expansão. (BRASIL, 2010, p. 23).  

 

Tabela 1 – Distribuição do número de IFES, por categoria administrativa – Brasil (1995–

2010). 

ANO PÚBLICAS PRIVADAS TOTAL 

1995 210 650 860 

1998 210 780 990 

2000 176 1.004 1.180 

2001 183 1.208 1.391 

2002 195 1.442 1.637 

2003 207 1.652 1.859 

2004 224 1.789 2.013 

2005 231 1.934 2.165 

2006 248 2.022 2.270 

2007 249 2.032 2.281 

2008 236 2.016 2.252 

2009 245 2.069 2.314 

2010 278 2.100 2.378 

   Fonte: INEP. Elaborado pela autora. 

 

Conforme mostram os dados, após anos de crescimento das IES privadas, foi 

possível perceber uma expansão das IES públicas. Para alguns autores como Heringer (2011), 

Silva (2011), Ristoff (2013), esse fenômeno se deu principalmente em virtude do REUNI e da 

criação dos Institutos Federais de Educação. Em que pesem severas críticas a ambas as 

estratégias de expansão, não temos como desconsiderar o peso que elas tiveram no aumento 

de IFES, na interiorização com abertura de campi nos interiores, na ampliação do número de 

matrículas, no aumento do quadro de servidores (docentes e técnicos administrativos) etc., 

enfim, na democratização do acesso ao ensino superior. 

O REUNI
83

 consistiu num programa de apoio à Reestruturação e Expansão das 

Universidades Federais, instituído pelo Decreto nº 6.096, de 24 de abril de 2007, criado e 

implantado no governo Lula da Silva (BRASIL, 2007). O Programa teve como objetivo 

possibilitar condições de acesso à educação superior pública, no nível de graduação, e como 

meta global aumentar a taxa de conclusão dos cursos de graduação para 90% e o número de 

alunos por professor para dezoito, aumento mínimo de 20% nas matrículas e ampliar as ações 

de assistência estudantil como forma de garantir a permanência e êxitos dos estudantes. Tudo 

isso no prazo de cinco anos, a partir de 2008 (BRASIL, 2007). 

                                                 
83

 Para conhecer melhor o REUNI e seu impacto na Universidade Federal do Ceará, ver trabalho de Sousa 

(2017).  
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A adesão ao REUNI era voluntária e dependia da elaboração de um plano de 

reestruturação a ser apresentado ao MEC, que constava também da estimativa de recursos 

adicionais para cumprimento das metas fixadas pelo programa. Os recursos para investimento 

e custeio foram de mais de R$ 2 bilhões de reais, tendo em vista que todas as universidades 

aderiram ao programa. É importante ressaltar que os investimentos eram limitados a 20% das 

despesas com custeio e pessoal, condicionados à capacidade orçamentária do MEC, e ainda 

por um tempo limitado, o que contribuiu para uma das críticas mais contundentes ao 

programa, tendo em vista que, após o período de investimento, as instituições não teriam 

condições de arcar com os gastos proporcionados pela reestruturação/expansão.  

Para Paula (2016), as metas do programa são, essencialmente, desproporcionais 

com o financiamento direcionado, principalmente quando revista a meta da taxa média de 

conclusão dos cursos de graduação em 90%. Quando consideramos a taxa da OCDE de 70% 

para conclusão nos cursos, percebemos o distanciamento real dos padrões internacionais, o 

que se configura quase como uma irresponsabilidade. No tocante aos recursos, a notícia do 

ANDES/SN divulgada em 2009 cumpriu as previsões dos mais descontentes com o programa, 

anunciando os limites da expansão: 

  
Dinheiro do REUNI já acabou, diz ministro. Os R$ 2,5 bilhões destinados a 

financiar os quatro anos de implementação do Programa de Reestruturação e 

Expansão das Universidades Federais (Reuni) já foram comprometidos nos dois 

primeiros anos do projeto e não há previsões de como o governo que tomará posse 

em 2010 arcará com a despesa oriunda desse crescimento desenfreado das 

universidades públicas, promovido pelo governo Lula (ANDES apud LIMA et al. 

2012, p. 89). 

 

Outras críticas também foram aparecendo nos debates que analisaram a expansão 

através do REUNI. Conforme Leher (2010), a meta estabelecida pelo programa de dezoito 

alunos por professor é indiscutivelmente preocupante, porque tem como parâmetro as 

instituições de ensino superior privadas, que não desenvolvem o tripé ensino, pesquisa e 

extensão, e situa o trabalho docente num cenário de precarização. 

O ANDES-SN posicionou-se de forma contrária ao REUNI, por compreender que, 

embora aparentemente sua forma apresentasse uma referência direta à democratização, em 

sua essência ele aprofundava o processo de precarização do trabalho docente nas IFES, além 

de rebaixar a formação através de sua flexibilização curricular.  

A grande adesão ao programa, 100% das IFES, representa o impacto positivo da 

implantação desta política para as universidades públicas do Brasil. Com efeito, este impacto 

se dá em função de elementos que proporcionaram uma melhoraria no interior das 

universidades federais. Essas apresentavam um cenário de sucateamento; demandavam, há 
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anos, concursos para novos docentes e servidores técnico-administrativos, bem como novos 

cursos de graduação; além de se verem ameaçadas pela enorme expansão do ensino superior 

privado. No que consta os dados acerca do REUNI, em escala nacional, a partir de sua efetiva 

implantação que se iniciou em 2008, o número de vagas discentes disponibilizadas pelas 

universidades federais era de 132.451. A partir do REUNI, esta quantidade foi elevada para 

147.277, o que representou em números um aumento de 14.826 vagas novas para discentes, 

algo superior a 10%, só nos primeiros anos. Ainda em 2008, concursos para novos docentes e 

servidores foram realizados, resultando num total de 1.560 posses de novos servidores 

(PAULA, 2016).  

O que nos chamou atenção nas metas do REUNI foi a importância atribuída à 

assistência estudantil para a permanência e êxitos dos estudantes. Logo após a criação do 

REUNI foi instituída também, em dezembro de 2007, mesmo que através de uma portaria, o 

Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES), a ser implementado a partir de 2008. 

O programa considera “a centralidade da assistência estudantil como estratégia de combate às 

desigualdades sociais e regionais, bem como sua importância para a ampliação e a 

democratização das condições de acesso e permanência dos jovens no ensino superior público 

federal” (BRASIL, 2007). A grande contribuição dessa portaria foi a previsão de dotações 

orçamentárias específicas para a assistência estudantil. Isso representou um avanço porque 

antes os recursos destinados as ações de assistência ao estudante não tinha uma fonte 

orçamentária própria e dependia do poder de barganha nos Ministérios de cada dirigente das 

IFES. O que facilitou e muito o planejamento e execução das atividades de assistência aos 

estudantes. 

De acordo com o documento “Análise da Expansão das Universidades Federais 

(2003-2012)”, a expansão das universidades federais no governo em análise foi caracterizada 

por três fases: a primeira durou cinco anos (2003–2007) e orientou-se pela interiorização do 

ensino superior federal; a segunda, instituída pelo REUNI no período de 2008 a 2012, visou à 

reestruturação e ampliação das Universidades Federais e a terceira fase
84

, que aconteceu 

simultaneamente às duas primeiras, enfatizou a integração regional e internacional, 

representada pela criação de quatro universidades de modelo diferenciado, tendo como base 

uma internacionalização da educação superior e a integração com os demais países (BRASIL, 

2013).  

                                                 
84

 Nessa fase, foram criadas a Universidade Federal da Fronteira do Sul; Universidade Federal do Oeste do Pará; 

a Universidade Federal da Integração Latino-Americana; e a Universidade Federal da Integração Luso-Afro-

Brasileira.  
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Outra estratégia de expansão da educação superior foi a criação dos Institutos 

Federais de Educação, Ciência e Tecnologias (IFET)
85

, no âmbito da Rede Federal de 

Educação Profissional, Científica e Tecnológica (RFEPCT). Estes surgem no cenário 

educacional brasileiro no final de 2008, com a Lei nº 11.892, de 29 de dezembro. De acordo 

com a referida lei, esses institutos são instituições de educação superior, básica e profissional, 

pluricurriculares e multicampi, especializados na oferta de educação profissional e tecnológica, 

nas diferentes modalidades de ensino, com base na junção de conhecimentos técnicos e 

tecnológicos com as suas práticas pedagógicas. Para implantação dever-se-ia levar em 

consideração bases territoriais definidas, como dimensão geográfica e características 

históricas, culturais, sociais e econômicas (BRASIL, 2008). 

O anúncio dessa “nova” instituição de ensino precisa ser compreendido a partir de 

dois elementos importantes que se mesclam, o de permanência e o da novidade, de passado e 

presente. Referimo-nos à permanência porque a lei de criação dos institutos os fez colocando 

no interior da RFEPCT todas as instituições de educação profissional: a) Institutos Federais de 

Educação, Ciência e Tecnologia (IFs)
86

; b) Universidade Tecnológica Federal do Paraná 

(UTFPR); c) Centros Federais de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (CEFET-

RJ) e de Minas Gerais (CEFET-MG); d) Escolas Técnicas vinculadas às Universidades 

Federais (BRASIL, 2008). E falamos em novidade porque os Institutos Federais (IFs) vinham 

a compor o sistema de educação superior, tendo em vista sua crescente oferta de cursos 

superiores.  

Ainda falando sobre os elementos de permanência e novidade que a criação dos 

IFs trouxe, referimo-nos também à oferta de educação profissional e tecnológica. Os governos 

FHC realizaram uma intensa reforma nesse nível de ensino, destacando-se a separação entre o 

ensino médio e o ensino profissional
87

. O que, de acordo com Andrade (2005), representou 

uma separação entre a formação geral e a formação técnica, perdendo-se a ideia da estreita 

ligação entre ambas as formações e criando uma polarização das qualificações, além do 

                                                 
85

 Para facilitar o entendimento da gênese dos IFs, traçamos aqui uma linha evolutiva: Dizer o que era antes. 

Centros Federais de Educação Tecnológica (CEFETs), Escolas Técnicas e Agrotécnicas Federais (ETFs e 

EAFs) e Técnicas Vinculadas à Universidades Federais em Institutos Federais de Educação, Ciência e 

Tecnologia... Vale ressaltar ainda a grande expectativa que os sujeitos envolvidos tinham de que os Cefets 

fossem transformados em Universidades Tecnológicas. Para saber mais sobre essas expectativas ver artigo de 

Domingos Sobrinho (2008).  
86

 A sigla dos IFETs passou a ser IFs, acrescentando a terminalidade de cada estado onde estavam localizados. 

Assim, no Ceará temos o IFCE.  
87

 Para compreender os pressupostos e todas as mudanças no que se refere a educação profissional no governo 

FHC, consultar Andrade (2012; 2014). Nosso objetivo foi apenas situar algumas transformações como forma 

de compreensão dos elementos de continuidade e rupturas entre as Escolas Técnicas, CEFETs, IFETs e IFs.  
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perigo de oferta de formas fragmentadas e aligeiradas de formação, voltadas apenas para 

atendimento das necessidades do mercado. Para tanto, a novidade reside na revogação do 

decreto
88

 que instituiu tal separação e no direcionamento de ofertar ensino médio integrado à 

educação profissional e técnica, embora a nova legislação que veio normatizar a oferta tenha 

permitido, além do ensino integrado, o ensino subsequente e concomitante. Ou seja, passou-se 

a conviver com dois modelos de educação profissional. Em algumas instituições, havia 

separação da educação geral; em outro, verificava-se integração. O novo Decreto nº 

5.154/2004 organiza a educação profissional em três níveis: 1) Formação inicial e continuada 

de trabalhadores, através da oferta de cursos profissionalizantes, articulados com o ensino 

fundamental, em modalidade de Educação de Jovens e Adultos; 2) Educação profissional 

técnica de nível médio e; 3) Educação profissional tecnológica de graduação e pós-graduação 

(BRASIL, 2004). 

Constatamos ainda que a tônica de atendimento das necessidades do mercado 

permaneceu. Isso decorreu do fato de que as políticas de educação profissional estão inseridas 

num conjunto de políticas educacionais nacionais, consonantes com um aparato ideológico e 

financeiro, que promovem um ajustamento da educação às relações sociais, políticas e 

econômicas, dessa nova fase de reestruturação produtiva do capital (FORNARI, 2017).  

Em que pesem as inúmeras dificuldades de se construir uma identidade para essa 

“nova” instituição que surgiu no “apagar das luzes” do ano de 2008, dentre os objetivos 

dispostos na legislação de sua criação, dois ilustram as prioridades dos governos Lula: 

garantir o mínimo de 50% de suas vagas para oferta de educação profissional técnica de nível 

médio, prioritariamente na forma de cursos integrados, e 20% das vagas para formação de 

nível superior, na modalidade de licenciaturas ou cursos especiais de formação pedagógica 

(BRASIL, 2008). No que diz respeito à educação superior, o art. 7º apresenta como objetivos:  

a) cursos superiores de tecnologia visando à formação de profissionais para os 

diferentes setores da economia; b) cursos de licenciatura, bem como programas 

especiais de formação pedagógica, com vistas na formação de professores para a 

educação básica, sobretudo nas áreas de ciências e matemática, e para a educação 

profissional; c) cursos de bacharelado e engenharia, visando à formação de 

profissionais para os diferentes setores da economia e áreas do conhecimento; d) 

cursos de pós-graduação lato sensu de aperfeiçoamento e especialização, visando à 

formação de especialistas nas diferentes áreas do conhecimento; e e) cursos de pós-

graduação stricto sensu de mestrado e doutorado, que contribuam para promover o 
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 Referimo-nos ao decreto nº2208/97 que previa a educação profissional de nível técnico teria organização 

curricular própria e independente do ensino médio, podendo ser oferecida de forma concomitante ou 

subsequente a este (BRASIL, 1997).  
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estabelecimento de bases sólidas em educação, ciência e tecnologia, com vistas no 

processo de geração e inovação tecnológica. (BRASIL, 2008).  

Com efeito, tem-se então uma instituição que estabelece novos direcionamentos à 

educação profissional, ao mesmo tempo em que se propõe a adentrar com mais força o 

universo de oferta de ensino superior
89

. Diferente de outras IFES, como as universidades, sua 

criação se dá no interior de um movimento de expansão, ou seja, sua proposta educacional já 

se materializa para atender aos objetivos de expandir, levando educação de diferentes 

modalidades para um maior número de pessoas, e interiorizar, desenvolvendo o nacional 

através do local.  

Frigotto (2016, p. 15), apesar dos pontos negativos, avalia de forma positiva a 

expansão e a interiorização da educação federal proporcionada pelos Institutos Federais, tendo 

em vista que possibilitou a oferta de diferentes modalidades de ensino, diversificando, assim, 

as oportunidades de acesso. “A oportunidade de milhares de jovens terem acesso aos IFs, nas 

diferentes modalidades e níveis de ensino, num país que sempre se negou à maioria aos filhos 

dos trabalhadores o direito à educação básica de nível médio é em si um ganho 

extraordinário.”  

Uma das críticas ao processo de expansão pode ser vista na análise de Bueno 

(2015). A autora constata que, durante as primeiras fases de expansão, os critérios 

estabelecidos não estavam claros e nem se baseavam em aspectos técnicos. Isso permitiu que 

as escolhas pelos locais de implantação dos novos campi sofressem pressão e influências de 

políticos ansiosos por serem os responsáveis por levar a educação federal para os lugares mais 

distantes e se promoverem por esse feito. Abriu-se, assim, uma porta para que essas 

instituições se rendessem ao atendimento dos mais diversos interesses.  

Vale ressaltar que as finalidades da oferta de educação federal nos diferentes 

níveis, priorizando o processo de expansão e interiorização, pelos IFs se pautam nas matrizes 

de a) desenvolvimento socioeconômico local, regional e nacional; b) integração e 

verticalização da educação básica à educação profissional e educação superior; c) orientação 

de sua oferta de cursos tomando como referência a consolidação e fortalecimento dos arranjos 

produtivos, sociais e culturais locais (BRASIL, 2008). Tais finalidades estão em estreita 

                                                 
89

 Vale o destaque para o fato de que o ensino superior começou a ser ministrado na Rede Federal em 1969, 

quando o Decreto Lei nº 547/69 autorizou a organização e o funcionamento de cursos profissionais 

superiores de curta duração. Em 1978, iniciou-se a transformação das Escolas Técnicas Federais em CEFETs, 

com a Lei nº 6545/78, nos estados de MG, RJ e PR. Houve a elevação dessas instituições ao status de espaços 

de ensino superior, cuja finalidade era a de verticalizar, promover a intercomplementaridade e a continuidade 

do ensino técnico no ensino superior, de forma a dotá-los de identidade própria, diferenciando-se das 

universidades (GUERRA, 2013). 
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consonância como o projeto de reforma da educação voltado aos interesses de expansão do 

capital, transmutados na exigência de atendimento aos arranjos produtivos locais, que de 

locais não têm nada, mas se configuram no atendimento às demandas de mão de obra 

qualificada para as indústrias vindas de outros locais, cuja produção é voltada, a maior parte, 

para exportação.  

Para Fornari (2017), a afirmação de que os IFs estão mais sujeitos a atender às 

exigências dos processos produtivos se assenta na reprodução da lógica do empreendedorismo 

e da empregabilidade contida nas justificativas de criação dos cursos; no modelo de expansão 

que leva em conta o perfil econômico das variadas regiões do país, acabando por reproduzir 

as assimetrias regionais ao priorizar como critério da expansão os arranjos produtivos locais; e 

na ausência de uma identidade que se ampara no tripé ensino, pesquisa e extensão.  

 
[...] o capital tem encontrado dificuldades em fazer com que as universidades de 

pesquisa se conformem às suas demandas mais imediatas. Essa resistência seria 

fruto da mobilização de estudantes e professores contrários a lógica do capital. 

Nesse sentido, a reestruturação da Rede Federal configurou-se como uma alternativa 

a esse processo, com a expectativa de que os Institutos Federais pudessem se ajustar, 

de modo mais fácil, às demandas do capital. (FORNARI, 2017, p. 88).  

 

Dias (2011 apud FORNARI, 2017) faz críticas contundentes à expansão ao 

afirmar que o potencial de desenvolvimento da formação no processo da expansão e 

interiorização encontra limites na sua efetividade, não promovendo a inovação nem a redução 

das disparidades regionais. Isso se evidencia no fato de que a maioria dos IFs não realiza 

pesquisa que contribua para a realidade local, explicado pela própria precarização do modelo 

de expansão: no tripé ensino, pesquisa e extensão comprometido com as extensas horas de 

trabalho do professor que se divide entre o ensino básico, técnico e superior, quase que 

exclusivamente na sala de aula, nos deficientes laboratórios e infraestrutura em geral, na falta 

de material humano, no pouco diálogo das instituições com a localidade em que está 

implantada, nos acordos de instalação de campi que respondem aos interesses da 

municipalidade, entre outros.  

No entanto, vale destacar que, mesmo concordando com as análises críticas sobre 

a expansão dos IFs, corroboramos com Pacheco (2016 apud FORNARI, 2017, p. 131) quando 

afirma em entrevista que houve uma intenção do governo para a criação dos Institutos 

Federais, que foi superar a dualidade histórica do ensino no Brasil, representada pela 

hierarquização do conhecimento. “Essa hierarquização é, por sua vez, reflexo da hierarquia de 

classes. É a universidade pra classe média e pra elite, e a escola técnica para o trabalhador. 

Essa divisão é muito sacana, e o instituto, ele não é escola técnica, ele não é universidade, ele 
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é tudo isso”. Ainda de acordo com o autor, o principal objetivo dos Institutos Federais é “[...] 

derrubar barreiras entre o ensino técnico e o científico, articulando trabalho, ciência e cultura 

na perspectiva da emancipação humana.”  

Destarte, os Institutos Federais, de um lado, são sinônimo de um progresso 

significativo e real, seja na diferenciação interna que possuem, verticalidade do ensino e 

distribuição em diversos campi, seja no processo de expansão e interiorização que 

engendraram, levando a possibilidade de ensino público, gratuito e de qualidade onde antes 

não havia essa possibilidade. Por outro lado, ainda carecem de uma identidade no novo 

momento de institucionalidade que consolide suas finalidades e objetivos, alinhando uma 

oferta de ensino nos diferentes níveis à pesquisa e extensão, além de processos democráticos 

de gestão e participação.  

E, para finalizar, apresentamos abaixo os dados da expansão da RFEPCT em 

unidades como forma de ilustrar esse audacioso projeto de ampliação do direito à educação 

que vem sendo implementado, destacando maior vigor no período dos governos Lula da Silva. 

Figura 3 – Expansão da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica 

 

 Fonte: MEC/SETEC.  

 

As seções a seguir apresentam como a expansão aconteceu nos campi IFCE e 

UFC de Crateús, locais onde os estudantes interlocutores desta pesquisa desenvolveram suas 

trajetórias escolares. Vale ressaltar que a criação dessas instituições também possibilitou para 

a cidade de Crateús um grande desenvolvimento econômico pela movimentação da economia 
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local e urbana, marcada pela construção de moradias, desde pequenas quitinetes até luxuosos 

condomínios. 

 

3.3.1 O IFCE Campus Crateús 

 

O Instituto Federal do Ceará teve sua institucionalidade formada a partir da fusão 

do Centro Federal de Educação Tecnológica do Ceará (CEFET-CE) de Fortaleza, Juazeiro do 

Norte e Cedro com as escolas agrotécnicas de Crato e Iguatu. De acordo com a legislação de 

sua criação, o IFCE é uma instituição de educação profissional, equiparada à universidade, e 

com a responsabilidade de manter a oferta de cursos técnicos de nível médio (50% de sua 

oferta) e de licenciaturas (20% da oferta), além da expressiva atuação nos cursos de 

tecnologia, pós-graduação e na pesquisa e extensão. Sua missão, visão e valores vão ao 

encontro do que está previsto no documento “Diretrizes dos IFs”, criado logo no início da 

nova institucionalidade, como forma de garantir uma homogeneidade dentro do processo de 

expansão.  

 
Missão: Produzir, disseminar e aplicar os conhecimentos científicos e tecnológicos 

na busca de participar integralmente da formação do cidadão, tornando-a mais 

completa, visando sua total inserção social, política, cultural e ética. Visão: Tornar-

se padrão de excelência no ensino, pesquisa e extensão na área de Ciência e 

Tecnologia. Valores: Nas suas atividades, o IFCE valorizará o compromisso ético 

com responsabilidade social, o respeito, a transparência, a excelência e a 

determinação em suas ações, em consonância com os preceitos básicos de cidadania 

e humanismo, com liberdade de expressão, com os sentimentos de solidariedade, 

com a cultura da inovação, com ideias fixas na sustentabilidade ambiental. (IFCE, 

2017). 

 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará é atualmente o 

segundo maior do país em quantidade de unidades, ficando atrás apenas do Instituto Federal 

de São Paulo. De acordo com os dados do anuário do IFCE (2017), os municípios atendidos 

com os 32 campi são: Acaraú, Acopiara, Aracati, Baturité, Boa Viagem, Camocim, Canindé, 

Caucaia, Cedro, Crateús, Crato, Fortaleza, Horizonte, Iguatu, Itapipoca, Jaguaribe, Jaguaruana, 

Juazeiro do Norte, Limoeiro do Norte, Maracanaú, Morada Nova, Maranguape, Paracuru, 

Quixadá, Sobral, Tabuleiro do Norte, Tauá, Tianguá, Ubajara e Umirim.  

O campus de Crateús teve sua pedra fundamental
90

 lançada em 2008 e sua 

conclusão parcial em 2010, na segunda fase do plano de expansão da rede de ensino 

                                                 
90

 A pedra fundamental é o nome que se dá à cerimônia simbólica do início de uma construção. Em todos os 
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profissional e tecnológico, promovido pelo governo federal. De acordo com Silva e 

Gonçalves (2017) a cidade de Crateús foi escolhida por ter mais de 50 mil habitantes, não 

possuir nenhuma escola federal na época de sua criação e ser considerada cidade polo para as 

demais cidades da região dos Sertões de Crateús.  

 O início das atividades letivas se deu em agosto de 2010, com os cursos técnicos 

integrados de Química e Edificação e o curso superior de Licenciatura em Matemática. O 

curso técnico em Química tinha como justificativa para sua criação uma demanda por 

formação profissional gerada a partir do projeto de criação de uma Unidade Industrial da 

Brasil Ecodiesel, inaugurada em 2006, pelo presidente Lula da Silva, mas desativada em 2009. 

Já o curso de Edificações teve como justificativa um aquecimento do setor de construção, 

principalmente habitacional, em Crateús. Esse curso foi em 2013 extinto e substituído da 

modalidade integrado, com quatro anos de duração, para subsequente, com dois anos de 

duração. O curso superior de Licenciatura em Matemática inicia o que seria considerado uma 

identidade e “vocação” do campus Crateús, a oferta de licenciaturas com o objetivo de formar 

professores para a região.  

No ano de 2012, o campus optou por continuar diferenciando as modalidades de 

oferta e criou um bacharelado, o único até os dias atuais, em Zootecnia. No ano de 2013, 

temos a criação de dois cursos: o curso técnico subsequente em Agropecuária para atender 

além da demanda local, também o itinerário formativo do curso superior de Zootecnia; e o 

curso superior de licenciatura em Letras. E, em 2014, tivemos a criação da licenciatura em 

Física. Nos dois anos seguintes, o campus optou por estrutura os cursos já existentes, 

investindo na criação de laboratórios e no acervo de livros, além da estrutura física.  

No final de 2016, foi deliberada e aprovada, através de consulta pública, a criação 

de mais dois cursos de Licenciatura, Geografia e Música, que iniciaram em 2017 e 2018 

respectivamente, consolidando assim a identidade do campus Crateús, considerado o que tem 

mais cursos de formação de professores do IFCE.  

Além de cursos técnicos e superiores, em 2017 foi iniciado um curso de 

especialização e mais dois do segmento estão em fase de aprovação. O campus funciona 

também com cursos de curta duração, chamados de formação inicial e continuada, que têm 

carga horária variando entre 40 e 180 horas. Esses são criados a partir de uma demanda mais 

pontual da região.  

                                                                                                                                                         
campi do IFCE criados após 2008, essa cerimônia foi realizada.  
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Nesses sete anos de existência, o campus teve, de acordo com o gráfico, abaixo 

um número crescente de estudantes que anteriormente, em sua maioria, não tinham em seus 

projetos de vida profissional a possibilidade de cursar um curso superior.   

 

Gráfico 4 – Número de estudantes ingresso e matriculados 

 

Fonte: Elaborado pela autora utilizando os dados disponíveis no IFCE em Números. 

 

Em alguns pontos do Gráfico 4, percebemos também um índice decrescente de 

estudantes matriculados, sendo explicado pelo grande índice de evasão e retenção que vem 

também se acumulando. De acordo com dados do IFCE em Números, tivemos, até o semestre 

2017.2, 2.238 estudantes ingressos, sendo 724 estudantes evadidos, 263 retidos, 948 em curso 

e 303 formados.  

3.3.2 A UFC Campus Crateús 

 

O Campus de Crateús iniciou suas atividades em agosto de 2014, com o 

Bacharelado em Ciência da Computação, com oferta de 50 vagas. No primeiro semestre de 

2015, o Campus abriu mais três novos cursos: Bacharelado em Sistemas de Informação, 

Bacharelado em Engenharia Civil e Bacharelado em Engenharia Ambiental, todos com 50 

vagas. Em 2016 pretende-se abrir o curso de Bacharelado em Engenharia de Minas. A meta é 

que, no pleno funcionamento, o Campus tenha 1.400 alunos, 82 professores, 59 técnicos 

administrativos de nível médio e 39 de nível superior, em um espaço de 30 hectares 

(CRATEÚS, 2013); (UFC, 2013). 
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3.4 Expansão e democratização da educação superior: do que estamos falando? 

 

Antes de discutirmos as políticas criadas por meio dessas reformulações na 

educação superior, convém resgatarmos o que os estudos têm definido por democratização e 

qual sua ligação com a expansão, já que o documento analisado na sessão anterior e muitos 

outros documentos elaborados pelos governos analisados aqui têm pautado a democratização 

com um dos objetivos, senão o principal, da expansão.  

A partir dos anos 2000, o sistema de ensino superior brasileiro voltou a 

experimentar novos processos de expansão incentivados também pelo setor privado, mas, 

principalmente, pela incorporação de políticas que visavam uma inclusão social e uma 

democratização do acesso à educação superior — tanto no setor público como privado. 

Quando abordamos o tema, alguns questionamentos orientaram o debate: quando 

falamos de democratização da educação superior, estamos falando de democratizar o ingresso 

ou de igualdade de oportunidades no acesso e permanência? Estamos falando de universalizar 

o acesso a esse nível de ensino ou ampliar a porta de entrada? 

A palavra democratização, em seu sentido etimológico
91

, significa tornar algo 

acessível a todas as classes, popularizar, massificar, coletivizar. Nos últimos quarenta anos, 

essa palavra tem se tornado peça-chave das principais propostas de governo para área da 

educação, seja como diretriz da política pública de expansão de vagas, criação de IES, seja 

como orientação de práticas pedagógicas voltadas para uma formação emancipatória, ou ainda 

como particularidade de um estilo de gestão. 

O que sabemos é que a ideia de democratização, mesmo que com sentidos 

diferentes, marcou os vários períodos de expansão do ensino superior. Franco (1985, p. 21), 

ao analisar o processo de expansão viabilizado pela Reforma Universitária de 1968 e sua 

continuidade nas décadas seguintes, concluiu que, quando se fala em democratização da 

educação, estamos falando de “democratização de ensino, democratização de oportunidades, 

democratização de vagas, democratização de carreiras”. Sendo assim, democratizar implica 

em garantir que todos os cidadãos, independentemente de sua classe ou riqueza, de capitais 

incorporados, tenham acesso e permanência igualitários ao ensino superior, e que isso seja 

considerado um direito de todos, e não um privilégio de alguns.  

                                                 
91

 Dicionário Aurélio de Língua Portuguesa (2010).  
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Concordamos com Silva (2003, p. 105) ao ampliar o sentido de democratização 

para além das oportunidades de ingresso, trazendo uma perspectiva sociológica ao considerar 

a relação entre origem social e desempenho acadêmico no interior do sistema de ensino.   

 
Dizemos que um sistema escolar é mais ‘aberto’ ou ‘democrático’ quanto menor for 

a correlação entre a origem social familiar dos alunos e o desempenho destes durante 

o processo de escolarização, seja em termos do aprendizado (conhecimento 

absorvido) efetivamente alcançado, seja em termos da realização escolar (anos de 

escolaridade completada com sucesso) finalmente obtida.  

 

Na mesma linha, Vargas (2008, p. 54) apresenta uma análise sobre a 

democratização do ensino superior a partir de três quesitos: “baixa seletividade social nos 

exames de ingresso, baixa correlação entre aprendizado efetivamente alcançado e origem 

social; baixa correlação entre origem social e anos de escolaridade completada com sucesso e 

a baixa ou nenhuma relação entre a origem social e a escolha do curso”. O que nos leva a 

compreender que para a expansão da educação superior ser democrática, e não apenas uma 

massificação do ensino focada em critérios estritamente quantitativos, faz-se necessária a 

igualdade de condições de acesso, de escolha de cursos e carreiras e de permanência com 

sucesso até a titulação. 

 Em documento elaborado pela Secretaria de Educação Superior do MEC, 

intitulado “A democratização e expansão da educação superior no país: 2003/2014”, encontra-

se presente um conceito abrangente, identificado como discurso oficial do Governo Federal 

naquele momento: 

 
A garantia da isonomia no acesso e permanência na educação superior é obtida por 

meio do conceito de democratização. O processo de democratização compreende 

reverter o quadro no qual ir à universidade é opção reservada às elites. A definição 

de um projeto para a educação superior deve entender esta como bem público, 

destinada a todos indistintamente, inserida no campo dos direitos sociais básicos, 

tratada como prioridade da sociedade brasileira, sendo que a universidade deve ser a 

expressão de uma sociedade democrática e multicultural, em que se cultiva a 

liberdade, a solidariedade e o respeito às diferenças. (BRASIL, 2014, p. 19, grifo 

nosso).  

 

Nesse sentido, o conceito de democratização da educação superior compreendido 

neste trabalho coaduna-se com as ideias defendidas acima e se fortalece nas palavras de Dias 

Sobrinho (2010, p. 1.225), ao defender que só é possível falar em democratização amparando-

se no princípio da educação como bem público, direito social e dever do Estado. “O direito 

social à educação de qualidade é um aspecto essencial e prioritário da construção da 

sociedade, de consolidação da identidade nacional e instrumento de inclusão socioeconômica. 

Por isso, assegurá-lo adequadamente é dever indeclinável do Estado.” A democratização do 
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acesso à escola, viabilizado pela expansão, deve vir alinhada a uma oferta de ensino de 

qualidade, não sendo, portanto, duas dimensões separadas.  

No entanto, essa não é uma visão unívoca. Existem outras diversas, como a que 

sustenta que primeiramente se garante a expansão para depois reivindicar padrões de 

qualidade e, opostamente, aquela visão que enfatiza a qualidade a ponto de defender a 

restrição da expansão do sistema. Tais posições oscilam, portanto, entre a defesa do 

fechamento de oportunidades de acesso ao ensino superior através da contenção do aumento 

das vagas e pelo fortalecimento da seletividade do vestibular e uma posição de abertura, 

optando pela expansão das vagas e dos estabelecimentos e pela flexibilização dos exames de 

ingresso (DOURADO; CATANI; OLIVEIRA, 2003).  

Nas palavras de Moehlecke (2004), resumidamente podemos identificar três 

visões que acompanham o discurso dos defensores e críticos da expansão/democratização 

com qualidade: 1) mais pragmática, que entende haver no movimento de expansão uma 

sequência lógica onde primeiramente apareceria uma pressão por acesso e se garantiria a 

expansão quantitativa do sistema, para depois atender às reivindicações por padrões de 

qualidade; 2) igualitária, que defende que a quantidade e a qualidade são dois processos que 

devem se desenvolver juntos e continuamente; 3) conservadora, que valoriza tanto a qualidade 

que defende uma restrição na ampliação do sistema de ensino.   

De acordo com Nogueira (2008), o conceito de democratização, pela sua 

complexidade, comporta ainda duas posições. A primeira compreende a democratização como 

sinônimo de expansão e ampliação de vagas. Nesse sentido, os estudos desenvolvidos por 

Ristoff (2004, 2008) tratam da necessidade desse aumento de vagas atrelado ao 

desenvolvimento para o país e do esgotamento da capacidade de crescimento da iniciativa 

privada, defendendo uma expansão pelo viés do setor público. A segunda posição sugere que 

a democratização é sinônimo de um maior acesso das classes populares ao ensino, incluindo 

também a adesão a critérios sociais, raciais e étnicos para garantir esse ingresso. Quanto 

menos elitista o sistema de ensino for, maior sua democratização. Assim, ainda que as origens 

socioeconômicas das desigualdades escolares e a crítica à falta de oportunidades de acesso à 

educação prevaleçam é preciso chamar atenção para outros aspectos essenciais à 

democratização: as desigualdades étnico-raciais e de gênero.  

Em que pese toda uma discussão de democratização do acesso à educação 

viabilizada em grande medida pela expansão das IES, sejam públicas ou privadas, 

comprovadas através do aumento no percentual de matrículas, proporcionando assim maior 

representatividade de segmentos populares até então pouco existentes nesses espaços, não 



102 

 

podemos desconsiderar os limites dessa democratização em seu sentido pleno: o de igualdade 

de oportunidades de ingresso, permanência e êxito.  

Kowarick (2009), ao discutir as ideias de Wood (2011) sobre o caráter antitético 

do capitalismo em relação à democracia, afirma que a democratização do ensino em uma 

sociedade capitalista liberal é algo irrealizável, fazendo sentido apenas como uma ideia a ser 

perseguida a fim de melhorar cada vez mais o acesso a esse nível. 

  
A competição que marca a trajetória escolar não é igualitária. Ao contrário, está 

marcada por muitos ‘handcaps’ que transcendem de muitos as possibilidades 

individuais [...] não são sempre os mais aptos que chegam ao final da corrida, mas 

são em grande parte os que possuem determinadas condições socioeconômicas e 

culturais. (KOWARICK, 2009, p. 12). 

 

Com efeito, a democracia enquanto valor universal, conforme Coutinho (1980, p. 

17) sinaliza, só se realiza plenamente na medida em que combina a socialização da 

participação política com a socialização do poder e dos modos de produção e apropriação, o 

que significa que a plena realização da democracia só se dá na construção de uma nova ordem 

social.  

Então, como vivemos numa sociedade capitalista, resta-nos o desafio de forjar 

políticas que tenham em seu seio o objetivo de avançar na distribuição dos bens para quem 

não os detém ou foram expropriados das condições para os adquirirem. Embora concordemos 

com a concepção de Wood (2011), ao afirmar que o capitalismo tornou possível apenas uma 

democracia formal, cuja base se deu na igualdade civil, coexistindo com as desigualdades 

sociais, deixando intocadas as relações econômicas, há que se considerar as ações 

direcionadas para diminuição do fosso entre as classes sociais.  

Nesse sentido, o debate em torno da democratização da educação superior deve 

ultrapassar as caracterizações que dizem respeito somente ao acesso, acrescentando com 

grande ênfase as condições de permanência e sucesso dos estudantes nos cursos. Além disso, 

deve discutir as possibilidades de inserção no mundo do trabalho. Portanto, conforme 

defendendo ao longo desse trabalho, a inclusão de novos segmentos sociais nas instituições de 

ensino superior tem destacado a relevância de discussões sobre a reprodução das 

desigualdades no interior desse sistema de ensino. 

 

3.5 Políticas de inclusão social na educação superior  

 

Para análise das políticas de inclusão na educação superior, escolhemos discutir o 

Exame Nacional do ensino médio (Enem), a assistência estudantil e as políticas de ação 
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afirmativas materializadas pela política de cotas e pelo PROUNI. Ambos preveem uma 

reserva de vagas em IES para estudantes pertencentes a grupos “desprivilegiados” (seja por 

critério de raça, etnia ou social), sendo a primeira em instituições públicas e a segunda em 

instituições privadas.  

Nossa compreensão de políticas públicas parte da contradição que explica sua 

existência. Ela é resultado das complexas relações estabelecidas entre Estado e sociedade civil, 

que envolvem a produção e reprodução do capitalismo em seus diversos estágios, estando sua 

justificativa assentada na necessidade de uma proteção social, embora muitas vezes amparada 

na garantia de suprimento das necessidades mínimas para a sobrevivência e reprodução da 

classe trabalhadora. No caso da educação, as políticas públicas também assumem esse viés; 

estão amparadas na contradição entre formação de mão de obra para o mundo do trabalho, 

proporcionando uma inclusão na órbita de uma sociedade capitalista e, ainda, possibilidades 

de emancipação e construção de novas formas de sociabilidade, mais justas e igualitárias. 

Para Silva e Gonçalves (2013), as políticas públicas fogem das abordagens 

fatalistas que as concebem apenas como respostas serventes à acumulação capitalista ou como 

mecanismo de legitimação política. Ao contrário, as políticas sociais são vistas como 

respostas decorrentes das pressões exercidas no âmbito do Estado de distintos atores, servindo 

também a interesses conflitantes, ora mais tendentes ao capital, ora aos trabalhadores. Nessa 

perspectiva, devem ser entendidas como estratégias direcionadas ao enfrentamento das 

desigualdades sociais, que visam à promoção do bem-estar e equidade para com segmentos 

mais pauperizados.    

3.5.1 O Enem como mecanismo de inclusão nas demais políticas  

 

Começaremos a discussão partindo do que seria a “porta de entrada”, a forma de 

acesso às políticas descritas acima: o Exame Nacional do ensino médio (Enem), criado em 

1998, através da Portaria nº 438, tendo como base os princípios de avaliação para o ensino 

médio previstos na LDB/1996. Os documentos iniciais elaborados pelo MEC ressaltavam que 

o objetivo do exame era ser um instrumento de avaliação das competências e habilidades 

básicas apreendidas durante o ensino médio para a inserção do jovem brasileiro no mercado 

de trabalho e na prática da cidadania. A proposta de avaliação se pautava no domínio de 

competências e habilidades, estimulando o raciocínio, a capacidade de aprender por 

transferência promovida pela interdisciplinaridade e a contextualização das experiências. 

Assim, o desempenho do aluno era avaliado na prova objetiva e na redação, a partir de cinco 
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competências consideradas básicas: domínio de linguagens, compreensão de fenômenos, 

capacidade de enfrentar situações-problema, construção de argumentações e elaboração de 

propostas. De acordo com Quinália et al. (2013), o objetivo foi estimular o aluno a articular os 

conteúdos apreendidos durante seus anos de estudos para resolver questões de forma reflexiva. 

Nesse sentido, destaca-se como principal característica o fato de não ser mais necessário 

memorizar conteúdo para solucionar os problemas propostos, conforme previam os antigos 

exames de seleção, como os vestibulares.  

De acordo com Andriola (2011, p. 113), o Enem nasce para atender a um novo 

tipo de sociedade, a sociedade da informação
92

, na qual os indivíduos “são induzidos a usar de 

modo inteligente, inovador, criativo e racional, as informações e os conhecimentos oriundos 

das descobertas científicas e tecnológicas, com vistas à resolução de problemas científicos, 

tecnológicos, sociais, profissionais e educacionais”. 

Essa nova configuração de sociedade, conforme discutimos no início deste 

capítulo, também chamada por Castells (2000) de sociedade em rede, exige uma formação 

que estimule as competências e habilidades capazes de criar um trabalhador flexível e 

polivalente para adaptar-se constantemente às novas tecnologias e mudanças no mundo do 

trabalho. Contribuindo com a análise, Lévy (1999, p. 157) destaca que “pela primeira vez na 

história da humanidade, a maioria das competências adquiridas por uma pessoa no início de 

seu percurso profissional estarão obsoletas no fim de sua carreira”. 

 
Ademais, essa sociedade passou a requerer profissionais que soubessem trabalhar 

em grupo, de modo a cooperar com os demais colegas; que promovessem a inovação 

tecnológica através de um conjunto de competências de ordem superior, 

caracterizadoras da criatividade humana; que contribuíssem com os avanços 

científicos através do exercício da racionalidade científica, mas também da reflexão 

filosófica; que promovessem a resolução dos graves problemas sociais, econômicos 

e educacionais a afetar o nosso país, mas também todo o planeta; e que buscassem 

alcançar a tolerância e o bom convívio entre as sociedades, respeitando as diferenças 

entre os indivíduos e entre os grupos sociais. (ANDRIOLA, 2011, p. 114). 

 

Dito isto, o Enem, após sua criação em 1998 e uma reformulação em 2009
93

, 

passou a ser utilizado por grande parte das IES como forma de seleção unificada para ingresso 

de futuros universitários no ensino superior. Além de uma forma de avaliar e selecionar os 
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 De acordo com Castells (1999), a origem dessa sociedade interligada em rede está condicionada ao sistema 

capitalista, esse que se reestruturou em meados da década de 80 do século XX tendo como agente norteador a 

revolução tecnológica. 
93

 Em 2009, foi publicada nova orientação do Enem, que passou a ser chamado de Novo Enem. A partir da 

premissa de que deveria ser utilizado pelas universidades federais como um dos meios de acesso, observa-se 

que é crescente o número de instituições de ensino superior que fazem uso desse exame. 
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novos estudantes, o Enem pode ser considerado também uma política pública de inclusão 

tendo em vista que a partir de sua utilização por meio do Sistema de Seleção Unificada (SISU) 

observa-se uma maior democratização nas oportunidades de acesso às vagas das IES, uma 

mobilidade acadêmica e a possibilidade de utilizar o rendimento auferido para a concessão de 

bolsas para IES privadas.  

Dentre os aspectos positivos do Enem, destacamos a mobilidade acadêmica. 

Como as vagas das IES públicas são lançadas por meio do SISU, não existe mais a 

necessidade de deslocamento do estudante para o local onde está localizada a instituição para 

realização do exame de seleção. O Enem pode ser realizado na cidade em que o estudante 

escolher, e através do SISU ele pode ser aprovado em cursos localizados em qualquer região 

do país. Para Andriola (2011, p. 121), 

 
[...] a mobilidade regional permitirá aos futuros profissionais conhecer rincões 

distantes das suas regiões de origem; ter acesso à riqueza da gastronomia e da 

cultura popular, presentes nesses lugares; identificar os mais graves problemas da 

nossa República Federativa e, assim, proporcionar reflexões acerca dos nossos 

potenciais para solucioná-los a contento; criar uma identidade nacional, com bases 

nessas experiências, aspecto extremamente salutar para as futuras gerações de 

brasileiros. 

 

Nos governos Lula da Silva, o discurso irradiador do Enem é que se tratava de um 

dos meios de democratização do ensino superior, “[...] democratizar o acesso às vagas 

federais de ensino superior, possibilitar a mobilidade acadêmica e induzir a reestruturação dos 

currículos do ensino médio” (BRASIL, 2009). 

Entretanto, na análise de Paula (2016, p. 121), tais argumentos tornam-se 

inválidos quando refletimos sobre a lógica de um exame de seleção em que prevalece a 

exclusão: “[...] qualquer mecanismo de seleção é excludente em um contexto em que o direito 

à educação não é garantido pelo Estado e quando predomina, em nossas instituições de ensino 

superior, a ausência de política de assistência estudantil”.  

Para Leher (2009, p. 1), o referido exame serve para garantir também a inserção 

de camadas populares na educação superior privada. 

 
As ditas provas de ‘raciocínio’ do Enem, a pretexto da democratização, vêm 

promovendo um rebaixamento da agenda de estudos que terá consequências muito 

negativas para a educação básica. É uma quimera afirmar que um exame rebaixado e 

nacional abre a universidade pública aos setores populares. Como o exame é 

classificatório, não importa se o último ingressante teve nota 5, 6 ou 9. Este é um 

sistema que beneficia o mercado privado de educação: os estudantes que não 

lograram serem classificados nas públicas não terão outra alternativa que a de buscar 

uma instituição privada. E o MEC, reconhecendo a dita eficiência privada no 

fornecimento da mercadoria educação, prontamente se disponibiliza a repassar 

recursos públicos para incentivar as privadas a atender ao crescimento da demanda.  
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O autor acrescenta ainda que, na medida em que essa mobilidade acadêmica está 

condicionada à existência de recursos para a garantia das condições básicas de vida em locais 

diferentes daqueles nos quais o estudante e sua família residem, os riscos são de, além da não 

efetivação da mobilidade acadêmica para todos, consolidar o elitismo educacional:  

 
Ao contrário da publicidade oficial, o Enem privilegia os estudantes de maior renda. 

Um estudante paulista que, apesar de elevada nota, não ingressou na faculdade de 

medicina da USP (dada a concorrência), poderá, com os seus pontos, frequentar o 

mesmo curso em uma universidade pública de outro Estado, desde que tenha 

recursos. A mobilidade estudantil pretendida somente favorece os que possuem 

renda para se deslocar, uma vez que as universidades não dispõem de moradias 

estudantis e políticas de assistência estudantil compatível com as necessidades 

(LEHER, 2009, p. 1). 

 

No limite, o Enem possibilita que mais estudantes consigam, sobretudo, ter a 

oportunidade de ingressarem no ensino superior, seja público ou privado, além encorajá-los a 

realizar um exame que não se limita a abordar conteúdos que exigem uma estrita 

memorização de matérias abordadas no ensino médio, mas mescla-os a experiências 

cotidianas.  

Após essa breve análise sobre como o Enem tem possibilitado que mais 

estudantes pudessem acessar as vagas disponibilizadas em grande parte durante o processo de 

expansão da educação superior, abordaremos as ações
94

 afirmativas materializadas na política 

de cotas para negros, índios, pobres e pessoas com deficiência.   

3.5.2 Política de ação afirmativa: reserva de vagas nas instituições públicas 

 

As políticas de ação afirmativa são, antes de tudo, políticas sociais 

compensatórias, ou seja, são intervenções do Estado a partir de demandas da sociedade civil 

para garantir o cumprimento de direitos sociais não assegurados ou parcialmente acessíveis à 

população. Estas se caracterizam por remediar os resultados de políticas preventivas 

ineficientes e a permanência de mecanismos sociais de exclusão. Outra característica é a sua 

vigência com uma duração definida, pois podem deixar de existir desde que desapareçam os 
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 O uso recente da expressão ação afirmativa é resultado da influência estadunidense no debate das ações 

afirmativas direcionadas para a população negra. Apesar de o governo Franklin Roosevelt, no ano de 1941, e 

o governo Lyndon Johnson, em 1964, terem criado mecanismos legais para impedir a discriminação racial a 

negros na seleção e recrutamento para o serviço público, a expressão passou a ser um designativo de 

referência a ações voltadas para igualdade de oportunidades, com a pressão do movimento dos direitos civis 

dos negros (SANTOS, 2012).  
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mecanismos de exclusão social que lhes deram origem. De acordo com Gomes (2006, p. 40), 

elas podem ser definidas como: 

 
Um conjunto de políticas públicas e privadas de caráter compulsório, facultativo ou 

voluntário, concebidas com vistas ao combate à discriminação racial, de gênero, por 

deficiência física e de origem nacional, bem como para corrigir ou mitigar os efeitos 

presentes da discriminação praticada no passado, tendo por objetivo a concretização 

do ideal de efetiva igualdade de acesso a bens fundamentais como a educação e o 

emprego.Trata-se de políticas e de mecanismos de inclusão concebidos por 

entidades públicas, privadas e por órgãos dotados de competência jurisdicional, com 

vistas à concretização de um objetivo constitucional universalmente reconhecido — 

o da efetiva igualdade de oportunidades a que todos os seres humanos têm direito.  

 

Em síntese, as políticas de ação afirmativa são um importante mecanismo social 

ético e pedagógico de respeito à diversidade, seja ela racial, cultural, de classe, de gênero ou 

de orientação sexual etc. O reconhecimento do direito à diferença ressalta a necessidade 

imperiosa de atender à especificidade dos grupos ou indivíduos vulneráveis não contemplados 

pelas políticas denominadas universalistas, que perpetuam a desigualdade de direitos e 

oportunidades (SANTOS, 2013).  

No Brasil, alguns autores consideram que a primeira experiência com ação 

afirmativa através de cotas em universidades se deu ainda na década de 1960. Trata-se da Lei 

nº 5645/1968, mais conhecida como “lei do boi”, que reservava 50% das vagas em cursos 

superiores de Agronomia e Veterinária para filhos de agricultores residentes em zona rural que, 

sem acesso às melhores escolas, não tinham condições de entrar na universidade. Anos mais 

tarde, avaliou-se que essa política beneficiou os filhos de fazendeiros sem problemas 

financeiros que residiam na capital e cursavam boas escolas, e por isso não precisavam ter o 

acesso a cursos superiores facilitado. Essa legislação foi revogada em 1985.   

A literatura mais recente sobre políticas de ação afirmativas na educação superior 

se debruçou com mais frequência em análises sobre a política de cotas para negros na 

universidade. No entanto, vale ressaltar que não se deve usar ação afirmativa como sinônimo 

de política de cotas. Esta é um recorte, uma das formas de implementação, dentre tantas 

outras, como por exemplo o Prouni, que reserva vagas em instituições privadas para 

estudantes de “baixa renda”.  

De acordo com Valetim (2006), foi no governo Lula da Silva que as primeiras 

políticas de ação afirmativas
95

 direcionadas para a população afrodescendente e indígenas 
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 O movimento nacional para a implementação de ações afirmativas solidificou-se depois da participação do 

Brasil na 3ª Conferência Mundial de Combate ao Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia e Intolerância 

Correlata, ocorrida em 2001, na África do Sul. Após assinar a Declaração de Durban, o Brasil se 
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foram implantadas. Como exemplo, temos a) a criação da Secretaria Especial de Políticas de 

Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República (SEPPIR); b) no ensino superior, 

a promulgação da Lei nº 10.558, de 13 de novembro de 2002, que criou o Programa 

Diversidade na Universidade, no âmbito do Ministério da Educação, com a finalidade de 

implementar e avaliar estratégias para a promoção do acesso ao ensino superior de pessoas 

pertencentes a grupos socialmente desfavorecidos, especialmente dos afrodescendentes e dos 

indígenas brasileiros; e c) no âmbito das ações pedagógicas, as Leis nº 10.639/2003 e nº 

11.465/2008, que estabelecem a obrigatoriedade do ensino da cultura afro-brasileira e da 

cultura indígena nos estabelecimentos de ensino público e privado. Merece destaque também 

a Lei nº 12.288/10, conhecida como Estatuto da Igualdade Racial, que buscou garantir à 

população negra a efetivação da igualdade de oportunidades, a defesa dos direitos étnicos 

individuais, coletivos e difusos e o combate à discriminação e às demais formas de 

intolerância étnica. Consoante esse estatuto, ações afirmativas são “os programas e medidas 

especiais adotados pelo Estado e pela iniciativa privada para a correção das desigualdades 

raciais e para a promoção da igualdade de oportunidades” (BRASIL, 2010).  

Segundo Feres Júnior (2006, p. 46), há três argumentos básicos de justificação de 

políticas públicas de ação afirmativa: reparação, justiça distributiva e diversidade. No Brasil, 

para este autor, os argumentos que mais têm destaque são os da reparação e o da diversidade. 

  
A reparação está relacionada a um argumento de grande apelo moral que justifica 

medidas compensatórias para descendentes de africanos, como para indígenas e seus 

descendentes, que historicamente tem sofrido com a discriminação racial no país. 

São os grupos humanos nomeados explicitamente na Constituição Federal de 1988. 

O argumento da diversidade apresenta duas concepções, uma essencialista, que 

assume a existência da correlação entre cultura e raça e tem preferência pelo termo 

“etnia” e a programática, pensada por meio do conceito de modos de vida que nas 

sociedades complexas são muito distintos (ribeirinhos, caboclos, sem-terra, 

favelados). O argumento pragmático da diversidade parece correto para uma 

sociedade complexa como a brasileira quando aponta a busca de soluções que 

beneficiam as pessoas a partir de sua própria experiência de vida.  
 

O movimento de reservas de vagas
96

 para grupos específicos no ensino superior, 

foi paulatinamente sendo adotado no âmbito de cada IES, sendo ora decisão do conselho da 

instituição, ora normatizado por alguma legislação estadual, até a aprovação de uma lei 

federal que obrigou as IFES a adotarem progressivamente a política até o percentual de 50% 

                                                                                                                                                         
comprometeu a implantar políticas específicas para grupos que têm sido historicamente discriminados. 

96
 Um marco fundamental para as políticas de cotas foi a aprovação da Lei 12.711/2012, que dispõe sobre um 

programa crescente de cotas em todas as universidades e institutos federais até atingir, em 2016, o patamar de 

50% das vagas de todos os cursos dedicadas a cotas e uniformiza os critérios para sua distribuição. 
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das vagas de cada curso. A Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ)
97

 foi a primeira 

grande universidade pública a vivenciar a experiência de ter em seus quadros alunos 

beneficiados por duas ações afirmativas, uma de caráter social, destinada aos alunos 

provenientes das escolas públicas, e outra de caráter racial, voltada aos alunos 

afrodescendentes, ambas instituídas pelas leis estaduais (VALETIM, 2006).  

No âmbito das universidades federais, a Universidade de Brasília (UNB), em 

2004, foi a primeira a implantar o sistema de cotas. Reservou 20% das vagas de cada curso 

para os autodeclarados pretos ou pardos, independentemente do perfil socioeconômico, além 

de um pequeno número de vagas para indígenas de todos os estados brasileiros, variando de 

acordo com as necessidades das comunidades indígenas envolvidas no processo e com a 

disponibilidade de vagas na universidade. 

De acordo com a lei de cotas aprovada em 2012, um percentual de 50% das vagas 

de cada curso e turno oferecidas nas instituições federais de ensino devem ser reservadas a 

estudantes que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas da rede pública de 

ensino. Logo, não é permitido a estudantes que tenham cursado partes do ensino médio em 

escolas particulares, candidatar-se como cotista, a não ser que tenham cursado com bolsa de 

estudos integral.  

No preenchimento das vagas de estudante de escola pública, metade deverá ser 

reservada a estudantes oriundos de famílias com renda igual ou inferior a 1,5 salários mínimos) 

per capita. Das vagas reservadas, ainda é incluso proporcionalidade para grupos étnico-raciais 

autodeclarados negros, pardos índios e pessoas com deficiência
98

, no mínimo igual à 

proporção identificada pelo último Censo Demográfico divulgado pelo IBGE (Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística) na unidade da federação em que estão situados. Quanto 

à outra metade, ou seja, os outros 50% (cinquenta por cento) das vagas de cada curso e turno 

das universidades serão disputadas por qualquer estudante que tenha concluído o ensino 

médio (BRASIL, 2012).  

Uma pesquisa realizada pela ANDIFES, no ano de 2011, sobre o perfil 

socioeconômico e cultural dos estudantes de graduação das universidades federais brasileiras, 

mostrou que 45% dos estudantes matriculados nessas instituições são oriundos 

exclusivamente da rede pública de ensino. Os maiores percentuais são verificados nas regiões 
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 Referimo-nos à Lei estadual nº 3.524/2000, que determinou a introdução de cotas para estudantes de escolas 

públicas e para negros na Universidade do Estado do Rio de Janeiro.  
98

 Esse segmento foi incluído na reserva de vagas para processos seletivos das IFES através da Lei nº 

13.409/2016. 
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Norte (71,5%) e Sul (50,6 %), enquanto a região Sudeste registra os menores (37,0%). Na 

região Nordeste, o percentual registrado naquele ano foi de 41,35% (ANDIFES, 2011).  

Constata-se, portanto, que o perfil do estudante que opta por cursar o ensino 

superior em universidades federais vem apresentando significativas mudanças com a 

crescente aprovação dos estudantes egressos da rede pública, ainda que muitas distorções 

sejam observadas, como a relação da distribuição desses estudantes no interior das 

universidades, que muitas vezes optam por os cursos menos concorridos e pouco visados 

pelos estudantes de escola particular.  

No caso da Universidade Federal do Ceará (UFC), a implantação do sistema de 

cotas se deu com a aprovação da Lei de Cotas. Na época, o reitor, em entrevista para o jornal 

do Sindicato dos Docentes das Universidades Federais do Estado do Ceará (ADUFC), disse 

que se tratava de uma “imposição” e uma afronta à autonomia da universidade, todavia “é Lei 

e vamos cumprir” (AGUIAR, 2012). Nessa instituição, o sistema de reserva de vagas 

começou com o percentual mínimo estabelecido em lei de 12,5%. De acordo com o reitor, a 

decisão por essa cota se pautou por uma questão de “prudência, responsabilidade e de 

compromisso social”, e reconheceu que em muitos cursos, inclusive os de licenciatura, não 

haveria impacto, já que nesses cursos 80% dos estudantes já são egressos de escolas públicas.  

Conforme Resolução nº 18 do Conselho Universitário (CONSUNI), de 30 de 

outubro de 2012, que instituiu as cotas na UFC, para a seleção de 2014 foi estabelecido o 

percentual de 50% da reserva das vagas para estudantes que tivessem cursado integralmente o 

ensino médio em escolas públicas, além de, dentro dessa porcentagem, uma fração para quem 

tivesse renda familiar bruta igual ou inferior a um inteiro e cinco décimos salário mínimo per 

capita (BRASIL, 2012).  

Nascimento (2016) realizou uma pesquisa sobre o perfil social de estudantes 

cotista e não cotistas dos cursos de Pedagogia, Psicologia, Arquitetura, Direito, Engenharia 

Civil e Medicina da UFC. Embora a amostra da pesquisa traga algumas limitações, tendo em 

vista o alcance a um pequeno número de estudantes e cursos, o que mais se destacou como 

diferença entre os grupos foi o critério de renda. A maioria dos cotistas era proveniente de 

famílias com ganhos de três a seis salários mínimos, enquanto que as famílias dos não cotistas 

tinham rendimentos acima de doze salários mínimos. No caso do curso de Medicina, esses 

rendimentos eram acima de quinze salários mínimos.  

No caso do IFCE, a política de cotas foi imediatamente adotada em seu percentual 

máximo, passando a vigorar para a entrada de estudantes no segundo semestre de 2013. Em 

relação aos perfis de renda, encontramos nessa instituição níveis muito parecidos. De acordo 
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com a ferramenta de pesquisa IFCE em Números
99

, 78% dos estudantes são provenientes de 

famílias com renda bruta de até quatro salário mínimos. No que se refere ao percentual de 

negro, tem-se, a partir de autodeclaração 32% e 8% de indígenas.  

A implantação da política de cotas através dos processos seletivos das IFES tem 

transformado essas instituições, paulatinamente, em um espaço inteiramente mais plural. A 

modificação no perfil socioeconômico e cultural dos estudantes nos cursos mais elitizados é, 

de certo modo, o efeito imediato da política de cotas. Fato inquestionável é que durante muito 

tempo os estudantes que ingressavam nas universidades federais pertenciam a famílias de 

classe média e alta que podiam pagar por uma educação superior. Enquanto isso, inúmeros 

estudantes que acabavam de concluir a educação básica em escolas públicas ficavam sem 

estudar porque não tinham condições de pagar por um ensino particular de qualidade e 

também não conseguiam ingressar na universidade pública.  

Ao mesmo tempo em as políticas de cotas sociais e étnicos raciais permitiram o 

ingresso de grupos que sempre se encontraram em menor proporção no ensino superior, e por 

conseguinte, uma ampliação das oportunidades a esse nível de ensino, trouxe, também, 

inúmeros desafios paras as instituições e para seu corpo de servidores.   

 

3.5.3 A assistência estudantil: de coadjuvante à protagonista 

 

Até aqui discutimos políticas de acesso à educação superior. A assistência 

estudantil, por sua vez, será analisada enquanto uma política de permanência, tendo em vista 

que se propõe a atender estudantes matriculados em instituições de ensino superior.  

Nessa perspectiva, entendendo a educação como política social estruturante, que 

pode possibilitar mudanças significativas na estratificação social, a assistência estudantil 

passa a ser compreendida como estratégia para a inclusão social através da política 

educacional. Suas ações estão, portanto, diretamente direcionadas para que os discentes em 

situação de vulnerabilidade socioeconômica disponham de condições equitativas para a 

permanência nas IES e obtenham uma formação acadêmica qualificada e satisfatória 

(MARINHO, 2017). 

Anterior ao Decreto nº 7.234/2010, que institui o Programa Nacional de 

Assistência Estudantil (PNAES), e à Portaria Ministerial nº 39 de 2007
100

, as ações de 
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 O IFCE em número é um programa que concentra todos os dados acadêmicos dos estudantes matriculados. 

Esses dados podem ser acessados no site <www.ifceemnumeros.br> e se referem ao ano de 2017. Os dados 

são extraídos de informações acadêmicas dos estudantes. 

http://www.ifceemnumeros.br/
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assistência estudantil até então adotadas não possuíam um marco legal que regulamentasse 

suas dimensões em nível nacional, e ficava a cargo da empatia de gestores e disponibilidade 

orçamentária das IFES o desenvolvimento de ações nessa seara. Tais ações se centravam, 

sobretudo, em Programas de Residências e Restaurantes Universitários e insuficientes 

programas de bolsas estudantis. 

A partir do PNAES
101

, instituído num cenário de expansão das IFES, 

principalmente através do REUNI, que trazia em seus objetivos a expansão das ações de 

assistência estudantil como forma de garantir a permanência e êxito de estudantes oriundos de 

camadas populares, a assistência estudantil passa de coadjuvante à protagonista, 

principalmente por ganhar um orçamento próprio, considerado por muitas IFES como o 

maior, dentre as fontes orçamentárias de capital e custeio destas instituições.    

Além da expansão da educação superior e sua consequente interiorização, 

podemos citar também a contribuição da política de cotas (sociais e raciais) como 

responsáveis pelo crescimento de egressos do ensino médio no ensino superior, 

proporcionando mudanças nas feições das IFES, até então majoritariamente frequentadas por 

um público elitista e branco, especialmente nos cursos de alto prestígio social. 

Consequentemente, as mudanças promovidas por tal democratização impactaram e exigiram 

novas respostas por parte do Estado. Não bastava somente favorecer medidas de ingresso, era 

preciso assegurar a continuidade desse público nas instituições federais. 

Nesse contexto, as ações de assistência estudantil são de grande relevância para a 

trajetória escolar dos estudantes e da instituição na qual estão inseridos. Sobre este aspecto, 

Vasconcelos (2010, p. 609) aponta que essa política, enquanto mecanismo de direito social, 

tem como finalidade prover os recursos necessários para a transposição dos obstáculos e 

superação dos impedimentos ao bom desempenho acadêmico, permitindo que o estudante se 

desenvolva perfeitamente bem durante a graduação e obtenha um bom desempenho 

curricular, minimizando, dessa forma, o percentual de abandono e de trancamento de 

matrícula. 

                                                                                                                                                         
100

 O PNAES é instituído inicialmente mediante portaria ministerial de 2007 e regulamentado em 2010 por meio 

de um decreto presidencial.  
101

 Vale ressaltar que a criação do Programa Nacional de Assistência Estudantil foi fruto de esforços coletivos de 

dirigentes, docentes e discentes e representou a consolidação de uma luta histórica em torno da garantia da 

assistência estudantil enquanto um direito social voltado para igualdade de oportunidades aos estudantes do 

ensino superior público. 
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De acordo com Peixoto (2008), a permanência dos estudantes nos cursos, além de 

ser uma questão inerente à gestão das instituições de educação superior, é também 

componente do processo de inclusão social.  

 
[...] não basta assegurar o acesso à educação superior, pois além das dificuldades 

socioeconômicas, os próprios processos escolares contribuem para que o estudante 

não conclua seus estudos. As condições para que os alunos provenientes de famílias 

mais pobres possam frequentar o ensino superior e ter um bom desempenho nessa 

etapa de formação, quando muitos até deixam de estudar para assegurar o sustento 

familiar, precisam ser também objeto de políticas educacionais. (PEIXOTO, 2008, 

p. 5). 

 

Nesse sentido, o PNAES considera a assistência estudantil como um mecanismo 

estratégico para o enfrentamento das desigualdades sociais e regionais, assim como de 

relevância para ampliação e democratização das condições de acesso e permanência de jovens 

na educação superior pública federal, além de prevenir a evasão e retenção durante os 

percursos escolares. Seus objetivos são:  

 

I – democratizar as condições de permanência dos jovens na educação superior 

pública federal; II – minimizar os efeitos das desigualdades sociais e regionais na 

permanência e conclusão da educação superior; III – reduzir as taxas de retenção e 

evasão; e IV - contribuir para a promoção da inclusão social pela educação. 

(BRASIL, 2010).  

 

 

Ainda de acordo com o decreto, as ações de assistência estudantil devem ser 

desenvolvidas no âmbito da: I – moradia estudantil; II – alimentação; III – transporte; IV –

atenção à saúde; V – inclusão digital; VI – cultura; VII – esporte; VIII – creche; IX – apoio 

pedagógico; e X – acesso, participação e aprendizagem de estudantes com deficiência, 

transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades e superdotação. Tais ações devem 

ser implementadas de forma articulada com as atividades de ensino, pesquisa e extensão, 

visando ao atendimento de estudantes regularmente matriculados em cursos de graduação 

presencial das instituições federais de ensino superior, incluindo as diferentes modalidades de 

ensino ofertadas pelos institutos federais de educação. O atendimento deve estar voltado para 

estudantes prioritariamente oriundos de escolas públicas, com renda per capita de até um 

salário mínimo e meio (BRASIL, 2010).  

A forma de implementação das ações de assistência estudantil varia de acordo 

com as condições de cada IFES. De forma geral, estas podem ser classificadas em duas 

dimensões: a dimensão que abrange ações com caráter universal e que atendem todo o público 

de estudantes, independentemente de suas condições de vulnerabilidade, com destaque para os 
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atendimentos prestados pela equipe multiprofissional, como serviços médicos, odontológicos, 

psicológicos e sociais; e ações de caráter mais focalizado, pautadas no repasse de recursos 

financeiros, por meio de auxílios e bolsas. A partir da instituição do PNAES, cada IFES tem 

criado suas legislações próprias para normatizar os princípios previstos na legislação nacional. 

No âmbito dos IFs, em quase sua totalidade foram criadas políticas de assistência estudantil. 

Já nas universidades federais tem sido mais comum encontrar editais e regulamentos como 

forma de normatização dos critérios de desenvolvimento e implementação dessa política. 

Apesar de o PNAES ser um programa de âmbito federal, sua execução é descentralizada. 

Cada instituição tem autonomia de gestão para utilizar os recursos disponibilizados, conforme 

suas necessidades e especificidades locais. 

Em que pesem os inúmeros benefícios que as ações de assistência estudantil têm 

trazido para o público que ingressa no ensino superior, em especial aqueles oriundos de 

camadas populares, o que temos observado é que, embora tenha um orçamento crescente que 

toma como referência a quantidade de estudantes ingressantes, os recursos não acompanham 

as demandas trazidas pelos estudantes que ingressam nas IFES. Tais demandas variam desde 

satisfação das necessidades básicas (como moradia, transporte e alimentação) no contexto do 

novo percurso escolar até dificuldades de assimilação e acompanhamento dos conteúdos 

escolares.  

Angelim (2010, p. 2) traz uma análise da assistência estudantil que se aproxima da 

forma como ela vem sendo executada nas instituições. Ela enfatiza sua natureza focalizada na 

medida em que 

 
[...] a política de assistência estudantil junto aos estudantes de universidades 

públicas tem se caracterizado na contemporaneidade por sua natureza focalizada; 

pela inexistência de mecanismos de controle social sobre a mesma; pela 

terceirização dos serviços; pela concessão de bolsas financeiras para apoio à 

moradia, alimentação, transporte em detrimento da oferta de serviços como 

restaurante universitário, residência estudantil, entre outros. 

 

A compreensão da política de assistência estudantil como garantidora do direito à 

educação, ao propor possibilitar condições de acesso, permanência e êxito de estudantes 

matriculados em IFES, não é unânime. Uma concepção que acompanha a análise de Angelim 

(2012) é a proposta por Leite (2012, p. 456). Esta autora avalia que, no seio da reforma da 

educação superior, sedimentada no interior do projeto neoliberal, o que vemos para a 

assistência estudantil é a “adoção de políticas focais, fragmentadas e residuais, propaladas” 

nas “universidades públicas brasileiras, a partir de 2007 [...] com a incorporação do Reuni, 
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sob o vago título de acesso e permanência, que na verdade se consubstancia em poucas 

esmolas a serem disputadas por muitos”.  

Com efeito, a análise da autora se aproxima do que entendemos ser o contexto 

vivenciado pelas IFES. Com a redução do papel do Estado em garantir políticas sociais 

capazes de viabilizar os direitos básicos e a crescente privatização dessas políticas e serviços, 

observa-se um alargamento das demandas e públicos destinados à assistência estudantil.  

Destarte, o que devemos defender é uma assistência estudantil como um direito 

necessário para que os estudantes acessem, no seu sentido pleno, a educação, em especial a 

educação superior.  
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4 (RE)CONSTRUÇÃO DE TRAJETÓRIAS ESCOLARES DE ESTUDANTES DE 

CAMADAS POPULARES 

 

“Eu estou interessado na imensa massa de estudantes 

‘ordinários’ que fazem seus estudos na universidade e 

que se tornam em seguida elites médias” (COULON, 

2008, p. 44).  

 

“Estudar pra mim sempre foi abrir mão de muitas coisas 

ou aceitar as que iam acontecendo, como cozinhar na 

lenha porque não tinha dinheiro pra comprar um fogão 

novo. Ver minha mãe trabalhando manhã, tarde e noite 

[...] e eu botar fé que minha vida vai mudar após quatro 

anos de estudos [...]” (Julia, 34 anos)
102

.  

 

Neste capitulo, abordaremos as trajetórias escolares de sete estudantes 

pertencentes às camadas populares que ingressaram em cursos superiores ofertados pelo IFCE 

e pela UFC, ambas as instituições localizadas no município de Crateús, Ceará. Abaixo, 

descreveremos, por meio da exposição de retratos sociológicos, os percursos escolares 

desenvolvidos pelos interlocutores desta pesquisa, com o objetivo de compreender as 

estratégias empreendidas por eles para permanência e êxito ao longo dos semestres.  

A feitura dos retratos sociológicos se deu a partir de três núcleos de análise: a) 

identificação e problematização de práticas socializadoras familiares; b) identificação das 

condições que possibilitaram permanência e êxito no ensino superior; e c) os mecanismos que 

contribuíram para uma maior “integração” e “afiliação”, nos moldes do que pensou Tinto 

(1975) e Coulon (2008), sendo analisados nesse trabalho na sessão álbum de retratos.  

Além dos núcleos de análise, as noções de trajetória e estratégia foram centrais 

para a construção dos retratos. Partimos da compreensão de Bourdieu (1997), que entende que 

as trajetórias não se dão de forma contínua, linear e unidirecional. Para o autor, elas se 

definem como uma série de deslocamentos ou posições ocupadas no espaço social por um 

mesmo sujeito que está em processo de devir, de tornar-se, vivendo, portanto, incessantes 

transformações ao longo dos seus percursos — nesse caso, percursos escolares (BOURDIEU, 

2006, p. 187).  

A ideia de estratégia, por sua vez, tem como referência o pensamento de Michel 

de Certeau (2009) e Coulon (2008). Para o primeiro estratégia é um cálculo ou a manipulação 

                                                 
102

 Entrevista realizada para construção do retrato sociológico de Júlia. Por não ter conseguido contato para uma 

segunda entrevista, seu retrato não foi descrito nesse trabalho.   
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das relações de forças para uma finalidade enquanto que para o segundo autor, o sentido está 

mais ligado ao conceito de perspectiva, definindo como um conjunto de pensamentos e ações 

utilizados por uma pessoa para o enfrentamento de uma situação difícil. Outra referência 

buscada foi nos estudos de Zeroulou (1988, p.70) ao investigar o sucesso escolar de filhos de 

imigrantes. Para a autora, a ideia de estratégias foi central nas análises desenvolvidas. 

Definindo-se com: “a busca ‘racional’ de objetivos pela adoção de um conjunto de práticas e 

atitudes ideológicas ou morais que tem efeitos, materiais ou não, em vista do sucesso escolar 

dos filhos. Essas condutas são chamadas de mobilização”. 

Partimos do pressuposto já abordado em diversos estudos do quanto é desafiador 

para os estudantes oriundos de escolas públicas ingressarem no ensino superior, 

principalmente, público. Para enfrentar esses desafios, eles precisam construir maneiras de 

agir, fazer e pensar para incorporarem o modus operandi da universidade e por conseguinte, 

desenvolver estratégias para não desistir e permanecer com êxito.   

Nesse sentido, os percursos trilhados pelos sujeitos, suas estratégias de 

permanência e êxito no ensino superior foram compreendidas como um trajeto descontínuo, 

conduzido por uma linha ininterrupta, sem demarcação de pontos de “início, meio e fim”. 

Interessou-nos o deslocamento dos interlocutores durante a fase em que estavam no ensino 

superior. Todavia, não nos propomos a investigar esses deslocamentos em seus pontos de 

chegada, ou seja, na conclusão do curso ou como expressões de um sucesso ou fracasso 

escolar. Diferente de trabalhos como os de Viana (2008), Sousa (2009), Tarábola (2010), 

dentre outros, que investigaram trajetórias de “sucesso” e “fracasso” nos meios populares e 

longevidade escolar ou, ainda, trajetórias “estatisticamente improváveis”, o recorte dessa 

investigação privilegiou os itinerários escolares e as ações empreendidas pelos agentes para 

manter com êxito tais percursos.  

Por isso, o êxito escolar não foi compreendido como a conclusão do curso, mas a 

conclusão do semestre, entendendo, assim, cada momento da vida acadêmica dos 

entrevistados como um tempo total, formado de presente, passado e um futuro próximo. “A 

gente vive cada semestre, a meta é chegar ao final, mas cada semestre é uma luta, acho até 

que são lutas, batalhas diferentes a depender do semestre [...] Se eu penso em me formar, 

penso, mas penso em passar no semestre” (informação verbal)
103

.  

                                                 
103

 Fragmento de entrevista realizada em outubro de 2017 com J. D., estudante de Engenharia Civil na UFC. 

Essa entrevista não foi utilizada para construção dos retratos sociológicos porque no momento da segunda 

entrevista o estudante havia solicitado trancamento do curso e não foi possível encontrá-lo. Os contatos de 

telefone fornecidos estavam desligados.  
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Assim, a escolha por investigar trajetórias escolares, entendida como um 

movimento, um vir a ser, levou-nos à metodologia proposta de construção de retratos 

sociológicos de Lahire. Segundo esse autor, retratar significa construir estudos de casos 

singulares, capazes de apresentar esquemas interpretativos sobre as vivências dos sujeitos 

pesquisados, considerando-os não somente representantes de grupos específicos ou ocupantes 

de determinada posição no espaço social, mas também em suas singularidades.    

Portanto, cada sujeito entrevistado foi compreendido como dono de uma trajetória 

individual, podendo os retratos apresentados serem lidos tanto sob a perspectiva da 

reflexividade quanto como se fossem histórias de pessoas singulares que se cruzam com 

contextos sociais estruturantes (LAHIRE, 2004). 

Embora a metodologia proposta por Lahire tenha sido o esqueleto deste trabalho, 

vale ressaltar que a feitura dos retratos sociológicos foi sendo também marcada por 

aproximações e afastamentos. Afastamo-nos dos “modelos” de retratos longos apresentados 

por ele
104

e fomos construindo a partir de uma forma própria, montada por influências de 

outros trabalhos, como dissertações e teses,
105

 assemelhando-se, assim, a uma espécie de 

bricolagem
106

 tecida por lembranças, esquecimentos, emoções, frustrações e silêncios vividos 

durante as entrevistas. Os retratos, portanto, foram construídos tomando como base o 

desenrolar dos fatos vividos por cada interlocutor e dos sentidos atribuídos no enfretamento 

dos desafios de permanecer e ter êxito no ensino superior. 

A utilização dessa metodologia impôs o desafio de compreender o indivíduo em 

sua singularidade, ao mesmo tempo conectado com questões sociais (estruturais) que 

permitem uma leitura do universo no qual está inserido. Assim, o retrato permite pensar os 

indivíduos e suas práticas “umas com as outras e umas por relação às outras [...]” (LAHIRE, 

2012, p. 202), possibilitando a reconstituição de trajetórias individuais, buscando reconectar 

os fios que ligaram esses indivíduos às estruturas nas quais se constituíram suas trajetórias.  

Para construção dos sete retratos sociológicos, anteriormente, cada interlocutor 

                                                 
104

 Lahire (2004), para construção dos retratos sociológicos, realizou no mínimo cinco entrevistas com cada 

sujeito pesquisado e com intervalos relativamente longos de tempo, cerca de um ou dois meses. A utilização 

de seis grades diferentes como matrizes socializadoras permitiu captar os vários universos de socialização de 

cada sujeito, o que não era objetivo de minha investigação.   
105

 Costa e Lopes (2008); Freitas (2010); Araújo (2015); Lopes (2015). 
106

 O termo bricolage é oriundo do francês e significa um trabalho manual feito de improviso e que aproveita 

materiais diferentes. Muitos autores como Lévi-Strauss e Michel de Certeau utilizaram esse termo em suas 

pesquisas como sinônimo de colagem de vários textos ou ideias em uma mesma obra. No campo da pesquisa 

educacional, Kincheloe (2006) seguiu um raciocínio semelhante ao definir a bricolagem como um modo de 

investigação que busca incorporar diferentes pontos de vista a respeito de um mesmo fenômeno (NEIRA; 

LIPPI, 2012). O significado desse termo neste texto se aproxima do utilizado nas pesquisas em educação, 

tendo as informações das entrevistas como matéria-prima para a bricolagem.  
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preencheu uma ficha de identificação de modo que as entrevistas foram planejadas e 

conduzidas a partir de informações relevantes contidas em cada ficha. Realizamos 18 

entrevistas abertas e em profundidade
107

, cerca de duas entrevistas com cada interlocutor da 

pesquisa. O quadro a seguir sintetiza algumas informações sobre os perfis dos entrevistados. 

Como forma de manter o anonimato dos mesmos, optamos por apresentá-los com nomes 

fictícios, assim como seus lugares de moradia, sendo alguns nomes sugeridos por eles 

mesmos e outros pela pesquisadora. 

 

Quadro 2 – Perfil dos entrevistados 

Nome Idade Instituição/Curso Local de moradia PBF
108

 Etnia Reprovação 

Célia 34 anos UFC/Engenharia 

Civil 

Zona Rural/ 

Independência 

Sim Negra Três 

reprovações 

Junior 25 anos IFCE/Matemática Zona 

Rural/Crateús 

Sim Branco Oito em 

semestres 

variados 

Dora  25 anos  IFCE/Letras Zona urbana/ 

Independência 

Sim Negra Cinco 

reprovações 

Natalícia 21 anos UFC/Engenharia de 

Minas 

Zona urbana/ 

Nova Russas 

Não Negra Quatro 

reprovações 

Walan 23 anos  UFC/Engenharia 

Civil 

Zona Rural de 

Ararendá 

Sim Pardo Nenhuma 

reprovação 

Ana 34 anos IFCE/ Zootecnia Zona rural/ 

Ipaporanga 

Sim Negra Quatro 

reprovações 

Zack 23 anos IFCE/Fisica Zona Rural/ 

Tamboril 

Sim Branco Nenhuma 

reprovação 

Fonte: Elaboração própria, a partir da ficha de identificação do entrevistado. 

 

 

Vale ressaltar que os retratos sociológicos dos estudantes aqui apresentados não se 

propõem a serem estatisticamente relevantes de um tipo ideal de estudante de camadas 

                                                 
107

 Foi realizada uma entrevista com três estudantes, mas como não conseguimos contato para a segunda 

entrevista optamos por não fazer seus retratos sociológicos.  
108

 O Programa Bolsa Família (PBF) é um programa de transferência de renda do Governo Federal para auxiliar 

as famílias em situação de pobreza e de extrema pobreza. Foi criado para ser a solução para pessoas que 

vivem situações precárias, cuja renda não permite o alcance das necessidades básicas, direito de todo 

brasileiro e previstas na Constituição Federal, tais como: saúde, educação e transporte, por exemplo. O 

programa é de caráter nacional: União, estados, Distrito Federal e municípios atuam juntos visando à garantia 

do benefício das famílias (BRASIL, 2017).  
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populares, mas expor as trajetórias desses sujeitos, compreendendo como elas se projetam e se 

constituem principalmente no percurso do ensino superior.  

 

4.1 Célia: “A coragem e persistência de construir um projeto de escolarização tardio” 

 

Célia estava cursando o 4º semestre de graduação em Engenharia Civil e tinha 34 

anos de idade na época da entrevista. É natural do município de Crateús, solteira, e naquele 

momento estava residindo sozinha em um assentamento rural, localizado no distrito de 

Palestina, município de Independência. 

Tem cinco irmãos, sendo três homens e duas mulheres. Os homens são mais 

velhos e somente o mais novo é filho do mesmo pai e mãe de Célia. As duas irmãs são mais 

novas que a entrevistada e as únicas com quem a estudante ainda mantém contato. Durante a 

entrevista, ela afirmou orgulhosamente que era a única dentre todos os irmãos a se propor a 

estudar e a primeira a entrar na universidade. Em relação à mãe, Célia não quis falar muito, 

resumindo-se a explicar que quando ela tinha aproximadamente 6 anos, as irmãs, que na 

época tinham entre 5 e 4 anos, foram deixadas em uma “casa de família” para serem cuidadas 

e também a fim de trabalharem. A irmã, que na ocasião tinha 5 anos, morava no mesmo 

assentamento que Célia, estava casada, tinha um filho e trabalhava como empregada 

doméstica. A outra irmã, que, na época, tinha 4 anos, atualmente mora em Fortaleza, na casa 

de uma das filhas da família que a criara. Em relação ao pai, ela não o conhece, mas disse que 

algumas pessoas relataram que ele morava em Minas Gerais.  

Célia, assim como as irmãs com quem ainda estabelecia contato, cursou parte do 

ensino fundamental em escola regular, pública e concluiu o ensino médio através da Educação 

de Jovens e Adultos (EJA). A escolha pela conclusão dos estudos na EJA deveu-se aos 

períodos os quais ela teve que interromper seus estudos, no entanto reconhece o quanto isso a 

privou de constituir uma base mais sólida de conhecimentos, principalmente referente às 

ciências exatas. 

Após tentar o Enem por três vezes, ela ficou na lista de classificáveis para o curso 

de Engenharia Civil da UFC, tendo sido chamada uma semana antes de começar as aulas.  

4.1.1 Práticas socializadoras familiares 
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O itinerário feito por Célia, da infância à juventude, parece marcado por muita 

rigidez, seja na educação que recebeu pela família ampliada
109

, seja na sua forma de 

compreender e ver o mundo.  

 
Minha infância não foi lá muita coisa não, eu comecei a ter obrigações muito cedo. 

Com mais ou menos oito anos eu acordava as cinco horas da manhã, pegava o leite 

no curral e começava a ajudar a empregada da família a fazer o café da manhã. 

Depois eu cuidava das galinhas — ah, isso eu gostava de fazer, mais para meio-dia, 

eu ia apanhar alguma fruta que fosse da vez. [...] Estudava à tarde. Sempre estudei à 

tarde. Como eu morava no interior, [...] demorava a chegar na escola. Saía no pico 

do meio-dia para estudar. A gente ia a pé ou de carroça. E foi assim até lá pelos meus 

doze anos. [...] Mas me lembro de sempre gostar de ir pra escola (informação 

verbal)
110

. 

 

 

 

Quando fez 12 anos, a família com quem morava mudou-se para a cidade de 

Sobral
111

 a fim de que seus filhos cursassem uma faculdade, e Célia os acompanhou. Daquele 

momento em diante, ela passou a ser a única responsável, junto com a mulher que lhe criara, 

pelas atividades domésticas. Por isso, passou cerca de oito anos sem estudar. Seu lazer era ver 

novela e ir à igreja. Considera-se muito religiosa, pois já leu a Bíblia mais de uma vez. Gosta 

muito de ler textos da internet a respeito da vida de atores e atrizes da televisão: “uma das 

coisas boas da internet é que agora a gente fica sabendo de tudo” (informação verbal)
112

. 

Apesar da infância difícil, ela ressaltou que fora a oportunidade que tivera diante 

de uma vida simples de crescer e ter contato com pessoas que lhe ensinou a se comportar e ser 

educada. “Isso nunca me revoltou, não, sempre fui consciente que eu poderia ter vivido numa 

pobreza só, se não tivesse sido criada pela dona [...].” (informação verbal)
113

. 

Quando ela tinha 22 anos, a mulher que a havia criado faleceu, e Célia decidiu 

voltar para a cidade de Crateús. Ela retomou o contato com algumas pessoas que conheceu 

quando ainda era criança e passou a morar com uma vizinha da sua antiga casa. Foi em 

Crateús que retomou os estudos e começou a pensar sobre sua vida como mulher adulta e 

sozinha. Até então, evitara pensar sobre isso, preferia seguir sem muito planejamento ou 

reflexão, parecia ser tudo muito repetido e automático, organizava sua vida da forma como a 

família onde morava o fazia. Em outras palavras, apenas seguia, antigamente, a sua vida como 

uma espécie de apêndice da vida da família com quem vivia e trabalhava.   
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Em três anos, concluiu o ensino fundamental e médio na EJA; narrou, orgulhosa, 

que a professora achava que ela demoraria mais um ano. Após concluir os estudos, a vizinha 

com quem morava a incentivou a fazer o Enem, fez sua inscrição e a acompanhou no dia da 

prova. 

 
Minha antiga vizinha, com quem eu morava em Crateús, é professora de uma 

escolinha, ela batalhou muito para se formar, é muito inteligente e hoje tem uma 

vida boa graças ao estudo. Ela me explicou tudo sobre o Enem. Me emprestou o 

computador dela, me falou sobre a redação. Os três anos que fiz, foi ela quem me 

disse tudo. No último ano, o que entrei na UFC, nós conversamos sobre o tema que 

caiu na redação (informação verbal)
114

. 

  

 

Célia morou aproximadamente quatro anos com sua antiga vizinha, e tornaram-se 

grandes amigas. Conheciam-se desde criança e sempre tinham tido uma boa relação, 

mantendo contato mesmo à distância. Nesse período, conseguiu um emprego de vendedora, 

ganhava meio salário para trabalhar um expediente e contribuía com as despesas da casa.  

Uma análise do percurso escolar de Célia mostra que a família, como espaço de 

socialização, não esteve presente. Embora morasse com pessoas escolarizadas, tivesse acesso 

a um patrimônio de disposições e capital cultural diferenciado — tendo em vista que estava 

inserida numa família cujos filhos estavam no ensino superior, a matriarca exercia uma 

profissão e apresentavam posses —, eles não pareciam ter muita influência ou incentivá-la a 

continuar estudando.  

Não podemos concluir que os estudos eram relegados a um segundo plano, mas é 

evidente a ausência de um projeto de escolarização que apontasse para um ingresso no ensino 

superior. Percebemos a inexistência, até o retorno aos estudos, de uma disposição para 

perseguir uma ascensão social por meio da educação escolar, muito comum em pessoas 

oriundas de camadas populares. 

De acordo com Lahire (2004), as disposições são um produto incorporado de uma 

socialização passada, constituindo-se mediante a repetição de experiências semelhantes. 

Provavelmente, durante a infância e juventude, Célia não vivenciou experiências que lhe 

afirmassem a importância de uma vida escolar. “Eu ia para escola quando dava, quando tinha 

vontade, não ficava reprovada porque, quando ia, prestava muita atenção” (informação 

verbal)
115

. Estudar ou não estudar, a partir do discurso produzido, parecia ser uma decisão 

unicamente dela, mesmo quando, pela pouca idade, ainda não tinha condições de decidir. 
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 O contato com a trajetória escolar da amiga que era professora e tinha 

conseguido uma mudança social através dos estudos suscitou a crença na importância de 

possuir formação superior e pode ter despertado um patrimônio de disposições referente à 

esfera da escola. Essa disposição poderia estar em estado de vigília e, num contexto de 

mobilização (contato com a amiga professora), foi despertada.  

 
O mais engraçado é que nem eu sabia que eu gostava tanto de estudar. Quando fui 

para o EJA parecia outra Célia. E olhe que lá ou você decide estudar ou não 

consegue terminar, porque não tem aula todo dia, não tem professor fazendo 

cobrança. É você quem faz seu estudo. E eu fiz bem rápido. Ainda ensinei dois 

colegas que fiz lá. Eles não aprendiam com a professora plantonista, mas aprendiam 

comigo. Era para concluir tudo em quatro anos e conclui em menos de três, um 

pouquinho (informação verbal)
116

. 

    

 

4.1.2 Estratégias de permanência e êxito no ensino superior: integração e afiliação à vida 

acadêmica 

 

Quando Célia ingressou na UFC, tornou-se difícil continuar trabalhando como 

vendedora, tendo em vista que o curso tinha disciplinas nos turnos da manhã e da tarde. Esse 

foi o primeiro obstáculo encontrado. Logo em seguida, recebeu a notícia de que sua amiga 

com quem morava havia sido aprovada num concurso em outra cidade e, em menos de dois 

meses, precisaria se mudar.  

As circunstâncias fizeram com que ela pensasse em desistir do curso. Faltou, 

inclusive, a primeira semana de aula, acreditando que não seria possível mesmo estudar. 

Naquele momento, a prioridade era encontrar um lugar barato que pudesse alugar para morar 

e torcer que seu emprego fosse mantido. Mas a amiga conhecia algumas pessoas que faziam 

parte de uma associação de moradores de um assentamento rural na cidade de Independência 

e estavam precisando de alguém que pudesse organizar a parte burocrática da associação. Ela 

falou sobre Célia, e eles ofereceram meio salário como remuneração e moradia num quarto ao 

lado da associação, para que ela pudesse trabalhar e estudar. 

Somente após 15 dias que as aulas haviam começado foi que Célia teve condições 

de assistir à sua primeira aula. Ela fora morar em outro município, na zona rural, aceitando a 

oportunidade de emprego que havia surgido, e todos os dias pegava carona no ônibus que a 

prefeitura disponibilizava para deslocamento dos alunos que estudavam em Crateús. Acordava 
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às quatro e meia da manhã e somente conseguia chegar à cidade de Independência por volta 

das seis e meia, horário em que o ônibus saía. Assistia o dia inteiro de aula, almoçava no 

restaurante universitário e retornava às dezesseis horas da tarde, trabalhando na associação no 

turno da noite.  

No primeiro semestre, das seis disciplinas que estava cursando, reprovou três. E 

novamente pensou em desistir. “O pensamento era que eu tinha me esforçado tanto e não 

tinha dado”. Os professores reconheciam sua persistência e vontade de estudar, mas segundo 

ela, eles diziam que era preciso muito mais, era preciso algo que ela não tinha: “a tal da base”. 

 
Muita gente da sala ficou reprovada, a maioria era gente que vinha de escola pública 

ou estava sem estudar fazia um tempo. Os professores estão sempre repetindo que as 

matérias do primeiro semestre são as que exigem uma base do ensino médio e até do 

Fundamental. Eles dão a matéria e dizem assim: isso aqui vocês viram no ensino 

médio e vão pra frente, como se todo mundo soubesse [...]. Nós nos reunimos, 

falamos com a diretora, e ela disse que no semestre seguinte ia ter uns grupos de 

monitoria para ajudar. Eu é quem reúno o povo, porque tem muita gente novinha que 

não fala nada, sabe? Vão só aceitando (informação verbal)
117

. 

   

 

O grupo de alunos reprovados no primeiro semestre passou a se ajudar nos 

semestres seguintes, estudavam juntos, e muitas vezes Célia dormia na casa de uma das 

colegas em Crateús para ficar menos cansativo o dia seguinte. O trabalho na associação era 

bem flexível; a exigência de sua presença era somente três dias na semana, quando havia 

reuniões de agricultores.  

Após o primeiro semestre, segundo Célia, as coisas foram melhorando. Ela foi se 

adaptando à rotina acadêmica. Até o quarto semestre não tinha tido outra reprovação. O grupo 

de amigos permaneceu junto estudando e seus integrantes, inclusive, já haviam apresentado 

trabalhos em um evento na cidade de Sobral. Recentemente, ela havia participado da seleção 

para uma bolsa de iniciação acadêmica, porém não obtivera êxito. Ela justificou devido as 

reprovações nas disciplinas iniciais. “Meu histórico ficou sujo até resto do curso” (informação 

verbal)
118

. 

A próxima tentativa de conseguir alguma bolsa de integração acadêmica seria o 

auxílio-moradia
119

. O valor seria suficiente para conseguir maior qualidade no seu percurso 

universitário. Para complementar a renda, Célia ainda se submetia a outra jornada de trabalho: 
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fazia doces para vender na faculdade e aceitava encomendas. Esse acúmulo refletia 

diretamente em sua vida: menos tempo de descanso e, igualmente, menos tempo de estudo.   

Os fatos rememorados e contados por Célia como um encadeamento de ações 

pertencentes a um tempo quase que presente sinalizam como vem se dando sua permanência 

na universidade. Após as reprovações no primeiro semestre, ela percorreu um caminho 

diferente do esperado que seria se desinteressar pelo curso. Lima Junior (2012), ao 

desenvolver estudos sobre a evasão no curso superior de física constatou que o fracasso 

escolar assume um forte fator de desencadeamento da desistência do estudante em continuar o 

curso. Todavia, com a reprovação ela despertou um comprometimento (uma motivação) para 

permanecer estudando que pode ser explicada pelo apoio do grupo de colegas e pelas ações 

ofertadas pela instituição como monitorias, espaços de estudo, interações com os professores 

e oferta de auxílios e bolsas para alunos em situação socioeconômica vulnerável. Podemos 

dizer que ela deu início à integração a vida acadêmica, incorporando disposições para agir e 

crer nas possibilidades que um ensino superior pode ofertar. 

   
Ainda encontro algumas dificuldades, o curso de Engenharia Civil é difícil. Temos 

muitas responsabilidades, muita coisa para estudar, mas hoje está bem mais fácil. 

Posso dizer que descobri o caminho. Já conheço tudo na UFC, converso com os 

professores, tiro dúvidas fora da aula. Até organizamos uma semana acadêmica com 

outros cursos. Eu vim até aqui (IFCE) divulgar. Passamos nas salas. [...] Eu 

apresentei um trabalho que tinha feito em grupo na disciplina de hidráulica 

(informação verbal)
120

. 

 

Os compromissos acadêmicos assumidos, como participação e organização de 

eventos, apresentação de trabalhos e estudos em grupo, atualizavam o comprometimento e as 

intenções de Célia em permanecer no curso, sendo atributos fundamentais, de acordo com 

Tinto
121

 (apud LIMA JUNIOR, 2012), para a integração acadêmica e social à universidade. 

Percebeu-se que a trajetória escolar analisada nesse retrato teve uma forte 

mobilização de agentes externos, como os colegas de curso, a amiga professora e os 

professores. Os componentes de socialização escolar ofertados por esses grupos permitiram 

que Célia elaborasse um projeto próprio de escolarização e fosse construindo uma 

autodeterminação para seguir esse projeto.  
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4.2 Júnior: “Ser agricultor, estudar matemática ou ganhar dinheiro” 

 

Quando entrevistado, Júnior estava cursando o 6º semestre do curso de 

Matemática no IFCE. Morava no distrito de Curral Velho, município de Crateús, com sua 

família: pai, mãe e um irmão mais novo. É usuário do PNAES (auxílio transporte) e ingressou 

na universidade pela Lei de Cotas, na modalidade “Candidatos autodeclarados pretos, pardos 

ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que 

tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas”
122

.  

Os pais de Júnior são agricultores e a renda da família é proveniente unicamente 

desse trabalho, complementada pelo PBF. Aos finais de semana e também em alguns dias da 

semana, ele ajuda a mãe com a plantação e criação de animais de pequeno porte no terreno 

localizado no quintal de casa, enquanto o pai trabalha nas terras de outra pessoa, sob a 

modalidade de arrendamento
123

.  

Para chegar diariamente ao IFCE, Júnior desloca-se cerca de 32 quilômetros de 

moto, uma parte da estrada é carroçal e a outra, coberta por asfalto. O auxílio-transporte no 

valor de oito reais por dia custeia parte do combustível. Seu irmão também estuda no IFCE, 

estava matriculado no 4º semestre do curso de Física. Inicialmente, iam juntos ao Instituto no 

período da tarde, mas, com as reprovações, Júnior teve que cursar componentes curriculares 

também no horário da noite. Assim, no semestre de realização da entrevista, apenas às quartas 

e quintas era possível os irmãos fazerem esse percurso juntos. 

Antes de ingressar em Matemática, ele havia feito o curso técnico em 

Agropecuária também ofertado pelo IFCE. Ele recordou que a primeira motivação, quando 

concluiu o Ensino Médio, foi fazer um curso técnico, e a sua escolha recaiu sobre o curso de 

Agropecuária, porque desde criança ajudava os pais na agricultura. Logo após concluir esse 

curso, relatou que gostou tanto do IFCE que “entrou para Matemática” (informação verbal)
124

. 

4.2.1 Práticas socializadoras familiares 

 

Os pais de Júnior não concluíram o ensino fundamental, tendo, ambos, parado de 

estudar na 4ª série. Para seus genitores, deixar de estudar não havia sido uma opção, tiveram 
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que começar a trabalhar muito cedo e, além do mais, na localidade onde haviam nascido e 

onde moram até os dias de hoje não há escola, o deslocamento para Crateús era muito difícil. 

Naquela época, “Não existia ônibus da prefeitura, o transporte dos meus pais era cavalo, eles 

não tinham cavalo, aí ficavam dependendo de quem tinha”.  

Júnior cursou o ensino fundamental numa escola pública municipal localizada no 

distrito vizinho ao que morava. No ensino médio, estudou numa escola da rede estadual em 

Crateús. Seu percurso escolar foi sempre junto com seu irmão, que é dois anos mais novo que 

ele. Eles se deslocavam juntos e permaneciam na escola o mesmo período. No entanto, Júnior 

reprovou duas séries, o 7º ano do ensino fundamental II e também o 1º do ensino médio, fato 

este que os levou a estudarem também na mesma sala de aula. Ele relatou que o irmão sempre 

foi mais estudioso que ele, no entanto ele seria o mais preocupado em ajudar a família. 

“Enquanto eu ajudava meus pais, ele (seu irmão) ficava estudando. Ele sempre quis se formar, 

eu não, queria fazer um curso técnico e começar logo a ganhar dinheiro. Ter minhas coisas, 

ajudar meus pais” (informação verbal)
125

. 

De acordo com Júnior, seus pais sempre os incentivaram a estudar, deixando bem 

claro que, se também tivessem tido condições, teriam concluído seus estudos e provavelmente 

não estariam trabalhando na agricultura.  

 

Meus pais sempre dizem pra nós que nós tem [sic] que estudar. É o estudo que pode 

dar alguma coisa. Essa vida na agricultura é muito sofrida, não chove, o governo 

investe pouco, a gente não tem muita terra, às vezes o que planta é só para alimentar 

os animais. Veja só: esse ano foi até melhor do que o ano passado, conseguimos 

colher um feijão, vendemos e ainda deu para casa, mas ano passado foi uma 

decepção, vivemos do seguro safra. Ainda pensamos em pegar um empréstimo que o 

governo ofereceu, mas graças a Deus não precisou (informação verbal)
126

. 

 

Desde cedo, Júnior teve que conciliar o trabalho na agricultura com seus estudos. 

Era uma vida árdua, conforme narrou. Contudo, a aridez do dia a dia era dissipada pelas mais 

diversas manifestações afetivas de seus pais para consigo e seu irmão. Ele relata que até hoje 

ele e o irmão pedem a benção aos pais, aos avós maternos e paternos que moram perto da sua 

casa. A união da família, não só a nuclear, mas a ampliada, parece ter sido muito importante 

para sua formação pessoal. 

 
Lá em casa toda vida nós fomos muito unidos. Na hora da colheita a gente partilha 

com meus avós e eles também. Antes de serem aposentados, também trabalhavam 

com a gente, aí era todo mundo junto. Na época de fogueira, a senhora precisava ver 
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lá no meu interior, era tanta festança, parecia até que nós era tudo rico. Meus avós 

ajudam muito a gente, porque, como eles ganham o salário certinho todo mês, aí dá 

para planejar. O auxílio-transporte também ajuda demais, tem vezes que não vou 

mentir, não, não tenho dinheiro para a gasolina, aí aparece o dinheiro do auxílio. 

Como cai na minha conta, eu já deixo lá separado. Ah, e o do meu irmão também 

ajuda demais (informação verbal)
127

. 

 

A socialização primária, no contexto de incentivo aos estudos e reconhecimento 

da importância deles para um crescimento pessoal e profissional, foi muito relevante para que 

Júnior continuasse a estudar, principalmente após as reprovações. 

4.2.2 Estratégias de permanência e êxito no ensino superior: integração e afiliação à vida 

acadêmica 

 

Júnior ingressou no curso de Matemática porque foi o curso que a nota do Enem 

lhe permitiu, mas confessou que não era sua primeira opção. Ele queria muito fazer 

Agronomia ou Medicina Veterinária, porque tinha gostado muito do curso técnico em 

Agropecuária cursado anteriormente.  

O curso de Matemática para ele foi uma oportunidade de continuar estudando e 

tentar um emprego melhor. Disse que depois dos primeiros semestres foi gostando mais, no 

entanto tem muita dificuldade com as disciplinas pedagógicas como sociologia da educação, 

fundamentos históricos teóricos e metodológicos da educação, didática e história da educação 

no Brasil. As reprovações que teve ao longo dos seis semestres foram nessas disciplinas. Em 

virtude disso, atrasou a conclusão do curso em um ano. 

Atribui as reprovações à sua dificuldade de compreensão textual, mas também à 

sua timidez. “Essas disciplinas são todas para fazer seminário, pra mim é a pior coisa que tem. 

Prefiro resolver cem problemas de matemática do que fazer um seminário” (informação 

verbal)
128

. 

Ele ressalta que tais disciplinas têm muito texto para ler e que desde a educação 

fundamental não gosta muito de ler, ou melhor, “não entende muito o que lê”. Já entrou no 

curso de leitura ofertado pelos estudantes de letras que participam do Programa Institucional 

Básico de Iniciação à Docência (PIBID), mas por ser no segundo horário da noite, ficou muito 

tarde para voltar de moto para casa. 
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 A percepção de Júnior sobre seus pontos frágeis no curso de Matemática ajuda a 

buscar estratégias para melhorar, mas ao mesmo tempo o coloca sempre em posição de dúvida 

se é a profissão de professor de matemática que ele quer seguir. Relatou que tem conversado 

muito com o coordenador do curso e que este lhe revelara que também não gostava muito de 

ler e o havia aconselhado a se dedicar mesmo à atividade de aprender matemática, as 

operações de cálculo, porque a leitura ele aprenderia com o passar do tempo.  

Júnior se preocupa muito com a conclusão do curso, sua ansiedade maior é para 

conseguir logo uma colocação no mercado de trabalho e passar a ter uma renda própria. Na 

tentativa de agilizar o término do curso, ele está cursando nove disciplinas, sendo cinco do 

período regular do curso, uma que reprovou no semestre anterior e três adiantadas de 

semestres seguintes. Seus planos são deixar poucas disciplinas para o semestre que 

corresponde ao estágio curricular, a fim de conciliar a atividade de docência com algumas 

aulas particulares de matemática. “Muita gente lá do meu interior já me pede para eu dar umas 

aulas, mas não tenho muito tempo para isso. Minha vida é toda no relógio. Por isso que 

muitas vezes a senhora pede para eu ficar para aquelas reuniões dos auxílios, e eu não posso” 

(informação verbal)
129

. 

 

Eu acordo às 5 horas da manhã, ajudo meus pais com as coisas todas e depois vou 

estudar alguma coisa daqui [IFCE], aí já é a hora do almoço. Como e já pegou a 

moto pra vir pra cá. Chego aqui, assisto aula à tarde todinha e emendo com a noite. 

Quando chego em casa, já é 9 horas da noite. Como acordo cedo, durmo umas 10 

horas (informação verbal)
130

. 

 

 

A rotina de escola, trabalho e estudos somada a uma responsabilidade 

desenvolvida desde criança permitiu inculcar uma disposição para organização e 

cumprimento do tempo. O estudar de forma autônoma, conciliando com os afazeres 

domésticos, foi também despertando uma maior consciência de seus limites e da elaboração 

de um projeto profissional, características fundamentais para uma integração a vida 

acadêmica
131

. 

 

4.3 Dora: “A chance de ser mais do que queriam que fosse” 
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Dora cursa o 5º semestre do curso de licenciatura em Letras no IFCE e tem 24 

anos. Mora no município de Independência com os pais. Aos quinze anos engravidou do 

primeiro namorado e casou. Tem uma filha de nove anos de idade, que passou a morar com a 

tia após a sua separação do companheiro e pai de sua filha. Até que o processo de separação
132

 

seja concluído e definida a guarda da criança, ela vê a filha somente aos finais de semana. 

Ela sempre gostou de estudar e sonha em fazer todo o percurso acadêmico, 

mestrado e doutorado e, de preferência, fora do Brasil. Na época em que começou a cursar 

Letras, não contou para seu ex-companheiro. Deixava a filha na escola e pegava uma topic 

para a cidade de Crateús. Como chegava atrasada cerca de uma hora na primeira aula, 

reprovou por falta as duas disciplinas dos primeiros horários da manhã. Foi assim quase todo 

o 1º semestre, quando, no final, o então companheiro e os pais descobriram
133

.  

4.3.1 Práticas socializadoras familiares e o ingresso no ensino superior 

 

Desde criança, Dora gostava de escrever poesia e era fã da banda Legião Urbana. 

Os pais sempre discordaram dessas suas predileções, achavam uma grande “bobagem”. Pela 

ótica da cultura tradicional nordestina, sendo mulher e filha única, a educação de Dora fora 

dirigida desde a infância ao matrimônio, com a finalidade de formar uma família, ter filhos, 

“servir” ao seu marido e trabalhar. Nesse sentido, ela recordou que para seus pais bastaria 

terminar o ensino médio e seguir o plano para o qual fora preparada, ou seja, o casamento e a 

maternidade. Ir para o ensino superior nunca foi sequer uma opção; por conseguinte, falar 
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sobre a possibilidade de continuar os estudos após o ensino médio era algo proibido em sua 

casa. Seus dois irmãos mais velhos foram, ainda adolescentes, trabalhar em São Paulo, lá 

fixaram residência, formaram família e de dois em dois anos retornam para visitar os pais e a 

cidade natal.  

Os pais são analfabetos e vivem até hoje na mesma casa que receberam de 

herança da avó materna de Dora. O seu pai, que era agricultor, hoje encontra-se aposentado, 

sua mãe recebe um benefício da assistência social
134

 pela condição de pobreza e adoecimento 

de um diabetes
135

 avançado que está lhe tirando a visão. 

Por sua condição de filha única, permaneceu mais tempo morando na casa dos 

pais, e devido à doença acometida por sua mãe, que a impossibilitou de realizar as tarefas 

domésticas cotidianas, Dora sempre cuidou dos afazeres domésticos, das consultas médicas e 

da alimentação. Portanto, fraciona ainda hoje o seu tempo entre tarefas domésticas e seus 

estudos. Ao final do ensino fundamental, fez uma seleção para cursar o ensino médio em uma 

escola profissionalizante
136

, tendo obtido aprovação. Ela rememorou que este fato lhe trouxe à 

época uma alegria muito grande e que durante essa emoção havia esquecido de que seus pais 

ainda não tinham conhecimento e podiam não deixar que ela cursasse. Logo, a escola 

profissionalizante era regime integral, e ela não sabia se seus pais concordariam que ela se 

afastasse de casa e dos diversos afazeres que ela desenvolvia para seus pais, o dia inteiro. Sem 

concordar integralmente, porém influenciado pelo namorado de Dora sobre a importância de 

concluir o ensino médio para conseguir um bom emprego, o pai permitiu. A mãe, quase sem 

enxergar nada e com um histórico de maus tratos sofridos pelo marido, concordava com tudo 

que ele estabelecia.  

A escola era o lugar em que Dora podia fazer o que gostava, o “lugar de 

realizações, onde podia ser eu mesma”. Na época do ensino fundamental, a extrovertida Dora 

propalava que queria fazer teatro, sonhava em ser atriz e sempre arranjava algum momento 

para colocar em prática o que chamava de “dom de recitar poesias”.  

 
Quando cheguei àquela escola [escola profissionalizante], você não tem noção da 

minha felicidade. Ela é enorme, a estrutura não existe, acho que só perde para o 
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IFCE mesmo. Passávamos o dia lá, almoçava lá e cada um tinha um armário para 

colocar as coisas. Eu era muito feliz, podia ser estudante, coisa que na minha casa eu 

não podia nem pensar. Tinha aula das 7 da manhã às 17 horas. Pela manhã, eram as 

matérias do Ensino Médio, e à tarde a maioria das matérias era do ensino técnico. Eu 

terminei técnico em informática. Se tivesse que ir à noite eu ia também. Participava 

de tudo que os professores faziam, quadrilha, feiras de ciências [...] (informação 

verbal)
137

. 

 

 

No segundo ano do ensino médio, engravidou do então namorado, e foram morar 

juntos. Ele já possuía uma casa, também trabalhava, era dez anos mais velho do que ela, e não 

colocou impedimento para aceitar a gravidez. Os pais de Dora ficaram felizes, gostavam do 

futuro marido da filha, e também porque a filha realizaria um dos sonhos da vida deles, que 

era o de formar uma família. Nos três anos seguintes à conclusão do ensino médio ela cuidou 

da filha e da casa. Contou que desenvolveu o que o médico que a acompanhou durante todo o 

seu pré-natal diagnosticou como depressão pós-parto. Ela conviveu com essa doença por 

cerca de seis meses. Durante esse tempo, Dora tomava uma medicação específica, que por um 

lado fez com que a doença regredisse, no entanto o mesmo remédio que tratava de seu 

distúrbio também lhe alterava os sentidos, fazendo com que dormisse cada vez que ela 

começasse a fazer uma leitura ou a assistir a algum filme.  

 
Os primeiros dias dela [...] (filha) eu só acordava para cumprir o que era 

estabelecido, cumprir uma obrigação. Não sabia mais nem quem eu era, do que eu 

gostava. Sabe robô, programado? Era eu. O curioso é que meu pai que nunca foi de 

falar muito comigo dizia que estava feliz por mim, por eu ter uma filha e um marido 

que cuidava de mim, que me dava as coisas (informação verbal)
138

. 

 

 

Quando a filha completou quatro anos e foi o primeiro dia para a escola, ela 

decidiu que faria diferente com sua vida: “Foi naquele primeiro dia, vendo as professoras e a 

escola que decidi que faria minha vida ser diferente” (informação verbal)
139

. Começou a 

estudar para o Enem, assistiu aulas pela internet e voltou a escutar Legião Urbana. Cerca de 

seis meses depois, fez a prova e conseguiu uma pontuação para ingressar no curso de Letras, 

no IFCE. Sempre quis ser professora de português ou inglês, então o curso tornou-se sua 

maior realização pessoal e profissional. “Quando fui deixar a [...] (filha) na escola encontrei 

duas professoras que foram minhas professoras na escola profissionalizante. Elas conversaram 
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comigo, disseram que não era para eu parar de estudar, que podia estudar enquanto minha 

filha estava no colégio. Me deram muita força” (informação verbal)
140

. 

 

4.3.2 Estratégias de permanência e êxito no ensino superior: integração e afiliação à vida 

acadêmica 

 

Dora ingressou no curso de Letras no primeiro semestre de 2015. Muito embora 

sua vida tenha mudado a partir desse período, algumas coisas ainda permaneceram inalteradas, 

como o cuidado com a casa, com os seus pais e a filha. Seu itinerário acadêmico foi bem 

singular; ela rememorou, por exemplo, que não fez muitos amigos no Instituto, pois, além de 

uma greve que paralisou as atividades universitárias durante quatro meses, ela faltou muito às 

aulas: “Eu chegava atrasada e saía mais cedo, isso dificultou minha aproximação com a minha 

turma, com os professores, ainda teve as reprovações que me deixou bastante triste” 

(informação verbal)
141

. Ela reprovou duas disciplinas por falta e os prejuízos desses 

insucessos a acompanharam por toda a sua trajetória escolar. Por serem pré-requisitos para 

outras disciplinas, esse fato fez com que ela atrasasse o curso em um semestre, além de ter 

sido preterida em seleções de bolsas de iniciação científica. Mesmo que já desenvolvesse 

estudos na área dos projetos, as exigências para participar da seleção eram não ter tido 

nenhuma reprovação e possuir o rendimento acima de sete. 

No segundo semestre, morando com os pais, as dificuldades financeiras ficaram 

cada vez maiores. Com o auxílio transporte, conseguia custear as passagens, mas os demais 

gastos com xerox, alimentação e algumas necessidades básicas ficaram cada vez mais difíceis 

de serem providos. Devido ao fato de ter sido reprovada no curso de Letras em duas 

disciplinas, Dora tinha que fazer disciplinas nos dois períodos do dia, manhã e noite
142

, e a 

única forma encontrada por ela fora permanecer também no espaço da tare no campus, a fim 

de economizar com as passagens de topic. As dificuldades financeiras se acumulavam, e ela 

sentiu necessidade de participar da seleção do auxílio alimentação, para o qual fora 

selecionada durante o terceiro semestre do curso. Recebendo os dois auxílios, ela recordou 

que já havia deixado de ir uma semana para aula como forma de economizar dinheiro e 

comprar alguns objetos a fim de revender: utensílios para casa como pano de prato, talheres, 

depósitos de guardar alimentos etc. 
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É com o dinheiro do auxílio que consigo estudar. Na verdade, é o único dinheiro que 

tenho. E não tenho vergonha de dizer que muitas vezes é com ele que compro a 

alimentação da minha filha, quando vai lá pra casa nos finais de semana. É com ele 

que boto crédito no celular, que compro uma blusa aqui e acolá. É por isso que as 

vezes falta para a passagem (informação verbal)
143

.  

 

Nesse período, também ingressou num projeto de extensão de teatro. “Foi nesse 

projeto que eu realmente me senti parte da universidade, porque até esse projeto eu só tinha 

recebido não, era não para bolsa, não para o PIBID, não para justificar minhas faltas [...]” 

(informação verbal)
144

. 

 O projeto durou um ano e consistia na realização de performances com poesias e 

música, além de estudos sobre o teatro e a educação a partir do teatro. Durante as aulas, ela 

conheceu várias pessoas, estudantes de outras instituições, professores, artistas, e foi quando 

fez os primeiros amigos em Crateús. As amizades criadas no projeto continuaram nos 

semestres seguintes, e isso facilitou muito a inserção de Dora no universo de sociabilidade 

dos jovens na universidade e também na cidade de Crateús. Sua vida, que estava se resumindo 

a passar o dia inteiro no campus e voltar para casa, agora tinha outra dinâmica, frequentava a 

casa de amigos, barzinhos às sextas-feiras e em alguns finais de semana ficava em Crateús 

para se divertir. 

 
Minha vida mudou mais depois desse projeto do que quando ingressei no curso. 

Com esse projeto eu me descobri mulher, ser humano. Percebi que podia ser mais, 

muito mais. Foi quando eu me dei conta da minha tragédia pessoal, da violência que 

eu tinha vivido. Porque eu não me dava conta, não, eu justificava o que tinha 

acontecido e achava que a culpa era minha mesmo. No projeto, conheci outras 

meninas com histórias parecidas com a minha, conheci gente que participava de 

movimentos sociais aqui em Crateús. Nós começamos estudando a desigualdade de 

gênero e como a mulher era vista, e eu via minha vida toda ali (informação 

verbal)
145

. 

 

O projeto terminou, mas o impacto positivo na vida acadêmica de Dora foi visível 

até aos olhos de seus professores, que passaram a comentar que seu rendimento acadêmico 

havia melhorado sensivelmente, assim como suas participações nas aulas. Além de ela ter 

passado a ser uma referência em discussões sobre gênero no campus, também fazia 

performances com poesias sempre que era convidada.  
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Ainda no mesmo período, começou a se interessar por mulheres, teve alguns 

relacionamentos pontuais e relatou também ter experimentado maconha, mas, por medo de se 

tornar viciada, não passou da fase inicial de experimentação. Todo esse novo estilo de vida, 

totalmente diferente do qual havia sido educada no universo familiar, entrou em conflito 

recorrente com os pais. Ao mesmo tempo em que incorporou ao seu repertório de disposição 

novos valores e formas de agir e pensar, na casa dos genitores continuava a ter que exercer 

uma postura subalterna, de servir ao pai e cuidar da mãe. Outro conflito que também vivencia 

é na educação da filha. Como seu contato se dá apenas aos finais de semana, não é possível 

ensinar tudo que gostaria e com frequência percebe que a filha está recebendo a mesma 

orientação educacional que ela recebeu. “Não consigo me libertar dos meus pais, porque eles 

só têm a mim, ao mesmo tempo preciso cuidar da minha filha, que está recebendo uma 

educação cheia de preconceitos, machista, homofóbica” (informação verbal)
146

. 

  

4.4 Natalícia: “Quando o ensino superior não era aquilo que esperava” 

 

Natalícia tem 21 anos, foi morar em Crateús quando ingressou no curso técnico 

em Agropecuária no IFCE e seus pais moram no município de Nova Russas. Após cursar dois 

semestres, foi aprovada para o curso superior de Engenharia de Minas na UFC e, por esse 

motivo trancou o curso técnico e foi se dedicar à faculdade.  

 No momento da entrevista, estava cursando o 3º semestre de Engenharia de 

Minas. É a primeira filha de três irmãos a ingressar no ensino superior e, portanto, sua 

aprovação fora motivo de muita comemoração. Os pais são agricultores e, por não terem tido 

a oportunidade de estudar, incentivam bastante os filhos. O irmão mais novo, no momento da 

entrevista, estava na lista de espera para o curso de Zootecnia no IFCE. 

Como não tem ninguém da família residindo em Crateús, Natalícia havia ido 

morar na residência de um casal amigo de seu pai, pagando apenas metade do aluguel, cerca 

de R$ 150,00. Do casal, apenas o homem trabalhava, a mulher se ocupava das 

responsabilidades domésticas. No entanto, após os seis primeiros meses, houve um declínio 

da situação financeira do casal, a mulher teve que assumir uma função laborativa fora da casa, 

o que os levou a pedir que Natalícia cuidasse de seus dois filhos (de, respectivamente, 6 
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meses e 2 anos) e que também fizesse o almoço no período em que ela não estivesse na 

faculdade. 

Natalícia estudava no período da tarde na UFC, porém chegava por volta das nove 

horas da manhã, ficava estudando na biblioteca até a hora do almoço, fazia a sua refeição no 

restaurante universitário e seguia para a aula. 

Com as atribuições de fazer almoço e cuidar de duas crianças, passou a faltar 

aulas e justificou dizendo que não havia tempo hábil de cumprir com as atribuições 

domésticas e chegar a tempo para as aulas. No semestre anterior à entrevista, ela havia 

reprovado em quatro disciplinas, duas por falta e duas por notas, mas tivera coragem de contar 

o ocorrido para os pais, que já se sacrificavam muito para mantê-la em Crateús. No semestre 

em que participara da pesquisa, achava que não seria diferente, pois o curso estava ficando 

cada vez mais difícil e suas condições anteriores permaneciam inalteradas. 

 4.4.1 Práticas socializadoras familiares e o ingresso no ensino superior 

 

Natalícia revelou que nunca gostou muito de estudar. Durante o ensino básico, 

ficou reprovada em várias séries, mas devido à possibilidade de cursar as matérias reprovadas 

em regime de dependência
147

 nunca atrasou nenhum ano, concluindo o ensino médio com 

dezoito anos. Estudou em escola pública e relatou que não tem boas lembranças daquela 

época, exceto no que se relaciona a algumas amigas com quem ainda hoje mantém contato. 

Quando saiu da escola, não pensava em fazer um curso superior, nem sabia que 

em Crateús existiam UFC e IFCE. “Só lembro na escola de ouvir falar da estadual, que tem 

aqui, mas as outras faculdades, não”. Mesmo ela não pensando na continuidade dos estudos, a 

mãe quase que a obrigava a seguir em frente.  

 
Minha mãe não queria ver os filhos em casa, queria ver os filhos estudando. Acho 

que o maior medo dela é que a gente vá para o roçado com ela. Entrei no curso do 

IFCE porque ela foi atrás, fez minha inscrição, minha matrícula e no primeiro dia de 

aula ainda foi lá falar com a senhora para me arrumar algum auxílio
148

. Na UFC, só 

não fez a mesma coisa porque lá é diferente, não tem essa assistência aos alunos que 

tem no IFCE, não. Lá é só os professores (informação verbal)
149

. 
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Fez o Enem duas vezes, e na segunda vez atingiu a pontuação necessária para os 

cursos de Engenharia de Minas e Ciência da Computação, ambos na UFC. Ingressou no 

primeiro curso através da política de cotas para negros. Embora não se considere negra, mas 

morena, acha que essa política é importante para que mais estudantes possam entrar na 

universidade. “Eu entrei pelos negros porque sou dessa cor, mas não acho que sou negra, não. 

Tem gente muito mais preta que eu, mas, se tinha essas vagas, eu aproveitei. Se você conhecer 

minha mãe, ela é branca, meu pai é que é moreno” (informação verbal)
150

. 

Natalícia revelou que o grande sonho dos pais era vê-la “formada”, e que ela 

lutava para que esse sonho fosse materializado. Somente por isso continuava estudando. No 

entanto, ela não parava muito para pensar sobre a sua vida profissional. Apenas ia 

frequentando as aulas do curso para o qual fora aprovada e tentando tirar notas boas.  

 
Desde que passei na UFC meu pai guardou uma cria [vaca] para a festa de formatura. 

Na minha turma, a gente nem comenta muito sobre isso. Ainda é cedo, mas se eu 

não tiver essa festa, nem sei o que eles vão pensar. Eu tenho que me formar nem que 

seja só para dar essa alegria a eles. Porque sou a filha mais velha, única mulher 

(informação verbal)
151

. 

 

Natalícia não acredita que o ensino superior vá lhe proporcionar um bom emprego 

e uma ascensão social. Citou vários exemplos de pessoas próximas que haviam conseguido 

concluir um curso superior, mas estavam desempregadas ou tinham continuado trabalhando 

no mesmo lugar e com as mesmas coisas que antes da entrada na faculdade. 

4.4.2 Estratégias de permanência e êxito no ensino superior: integração e afiliação à vida 

acadêmica 

 

Natalícia parece não saber muitas informações sobre o seu curso. Embora esteja 

no 3º semestre, não se lembra de algumas disciplinas cursadas nem se arrisca a falar do 

mercado de trabalho para um profissional engenheiro de minas. Relatou que tem tido muitas 

disciplinas de cálculo e, embora sempre tenha gostado de matemática, não sabe o sentido de 

tantos cálculos. Uma das disciplinas que mais gostou foi a de meio ambiente; lembrou-se de 

quando era criança e acompanhava o pai para plantação de feijão e também para cuidar dos 

animais. Relatou também que poucos colegas tinham tido a mesma vivência de morar na zona 

rural que ela havia tido, talvez por isso não havia feito muitos amigos na faculdade. Seu 
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comportamento era retraído, distante, permanecia calada durante as aulas, não participando 

das mesmas. 

Outro acontecimento que também lhe marcou, mas de forma negativa, ocorreu 

ainda no primeiro semestre quando um professor, durante a aula, se referindo à ocupação de 

terras na região disse que os trabalhadores sem-terra eram desocupados, não tinham o que 

fazer e queriam ganhar dinheiro com a terra dos outros. “Aquilo me doeu muito porque minha 

família sempre teve muita proximidade com o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem 

Terra (MST). Lá no nosso interior moramos perto de um assentamento e acompanhamos a 

luta que foi para sair de acampamento. E também conheço as pessoas, e não são assim como 

ele disse, não”. Depois desse dia, a estudante narrou que perdeu a pouca empolgação que 

tinha em relação ao curso. Recordou que teve vontade de compartilhar com seus pais o 

comentário feito pelo professor, mas quando percebeu que havia ficado calada diante do que o 

professor havia falado, embora não houvesse concordado, resolveu não participar aos pais 

aquele fato. A pergunta que ela se fazia era: como podia ter silenciado diante de um 

comentário tão cruel e descabido? 

No semestre seguinte, ocorreu seleção para o Programa de Bolsa de Iniciação 

Acadêmica (PBIA). Natalícia viu ali a possibilidade de melhorar as condições materiais de 

vida. O valor era significativo, aproximadamente quinhentos reais. Ela projetou que se fosse 

contemplada poderia sair da casa em que morava, alugar um lugar só para ela e se dedicar 

mais ao curso. No entanto, durante a inscrição, entregou um dos documentos obrigatórios sem 

a assinatura do pai e da mãe. Disse que como eles não sabiam escrever ficou com vergonha de 

perguntar como faria para preencher o documento. Perguntou a um professor se teria 

obrigatoriamente que ser assinado na esperança que ele oferecesse outra possibilidade, mas a 

resposta foi um “sim, claro” bastante ríspido. “No IFCE, eu lembro que me deram aquela 

almofadinha de tinta de carimbo, acho que foi até a senhora, mas lá nem cheguei a ver quem 

era que fazia seleção. A gente manda os documentos e fica esperando sair a resposta”. Para a 

estudante, esse semestre foi o mais difícil de continuar. Todos os dias pensou em desistir e 

voltar para casa dos pais. Os conteúdos estavam ficando muito difíceis para estudar sozinha, 

tinha que cuidar das crianças em casa, fazer comida e ainda não sabia se era aquele o curso 

que queria mesmo. Foi nesse semestre que as quatro reprovações aconteceram. 

 
Depois de reprovar fiquei achando que alguém da UFC ia me procurar para saber o 

que tinha acontecido, algum professor, psicólogo, assistente social, pedagoga, sei lá, 

alguém. Queria muito ter tido alguém para conversar, contar minha história, o que 

estava passando. Porque só tinha meus irmãos, meus amigos do interior e meus pais. 
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Para nenhum deles eu queria dizer que não era bom estudar na UFC (informação 

verbal)
152

. 

 

 

Natalícia parece estar na fase que Coulon (2008) nomeou como o “tempo do 

estranhamento”. A empolgação do primeiro semestre já passara, o sentimento de alegria 

marcado pelo novo, aberto a novas possibilidades e expectativas dava lugar a necessidade de 

enfrentamento das dificuldades que surgiam. Estudar, interagir em sala de aula, pedir ajuda 

aos pais, buscar outros programas de ajuda financeira etc., eram ações que pulsavam 

esperando uma reposta diária da estudante. “Tem dias que fico muita cansada de ter que 

pensar em tudo. Tenho que tirar nota boa, dar conta das coisas em casa, nos finais de semana 

voltar feliz para os meus pais que não sabem de nada. É muita coisa pra mim, quando morava 

na casa dos meus pais era tudo muito diferente”. 

Com efeito, a entrada no ensino superior se constitui, ao contrário do que muitas 

pessoas pensam ser apenas um prolongamento do ensino médio, como uma série de rupturas 

bruscas que o estudante vive com as mais variadas dificuldades. Natalícia cita a casa dos pais 

como um lugar de segurança e conforto, onde constantemente se arrepende de ter saído. 

Provavelmente, isso se explique porque ela esteja passando por dificuldade em se adaptar à 

nova moradia, que, de um lugar para ficar e estudar, passou a ser um local também de trabalho 

— sem opção de escolha e sem remuneração. Além de não saber se o curso escolhido é 

mesmo aquele que se identifica e com o qual gostaria de se tornar uma profissional. 

Nesse sentido, é possível pensar que a ausência de “disposições para agir” pode 

estar ligada à ausência de “disposições para crer”. Não acreditar que o ensino superior pode 

lhe proporcionar uma ascensão social, meta perseguida por grande parte dos jovens pobres 

que ingressam no ensino superior, contribui para que ela se sinta muito cansada diante de 

tantos apelos de ação que a vida lhe impôs. 

  

4.5 Walan: “A busca por ser alguém respeitado” 

 

Walan estava finalizando o segundo semestre de engenharia civil na UFC quando 

participou da pesquisa. As duas sessões de entrevista aconteceram no momento em que ele 

passava por dificuldades para conseguir um local para morar em Crateús. Estava esperando 

ansiosamente pelo resultado do PBIA. 
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Antes de ingressar na UFC, morava com a mãe, duas irmãs e uma sobrinha na 

zona rural do município de Ararendá. A mãe é agricultora e as duas irmãs trabalham numa 

escola como auxiliares de serviços gerais, e à noite fazem o curso de EJA no mesmo local. Em 

virtude dos gastos com passagem para Ararendá, cerca de trinta e cinco reais, Walan 

costumava ir apenas uma vez ao mês. Quando estava na casa da família, fazia provisão de 

alimentos, a fim de que, ao retornar à cidade de Crateús, tivesse alimentação durante todo o 

mês, evitando, dessa forma, que gastasse comprando comida.  

Com um visual diferente do encontrado na maioria dos jovens matriculado nas 

duas IES pesquisadas, cabelo vermelho cortado, deixando um topete cair pela testa, brincos 

nas duas orelhas e um piercing bem discreto no nariz, quase imperceptível, ele inicia a 

narrativa ressaltando em tom de brincadeira: “porque você sabe que sou gay assumido, saí do 

armário quando fiz dezoito anos”.  

4.5.1 Práticas socializadoras familiares e o ingresso no ensino superior 

 

Walan morou até os oito anos em Brasília, na comunidade hoje conhecida como 

Sol Nascente
153

. A mãe saiu de Ararendá para trabalhar como empregada doméstica em 

Brasília, onde casou e teve dois filhos: Walan e Jandira. Em 1995, sua genitora retornou para 

o Ceará com os dois filhos a fim de cuidar da mãe que estava com câncer e nunca mais voltou 

para Brasília. Depois casou novamente e, dessa segunda união, teve uma filha. Na época da 

pesquisa, no entanto, a mãe de Walan não convivia mais com o segundo companheiro. A avó 

de Walan havia falecido, e a família passou a morar nas terras que pertenciam à idosa.  

 
Não é muita coisa [a terra onde moram], mas a mãe consegue plantar, tem horta, e 

também a gente cria galinhas e alguns porcos. Ano passado, através de um programa 

do governo, acho que do estado, houve a distribuição de pintos como forma de as 

pessoas tornarem-se empreendedoras. Aí então a mãe começou essa cria de galinhas. 

Todas as vezes que vou trago uns ovos, com isso a gente vai passando. Tem a pensão 

do meu pai falecido que é meio salário, porque ele deixou também uma filha lá em 

Brasília. Fácil? Passar bem a gente não passa, mas conheço gente muito pior do que 

eu. Por isso não reclamo, não (informação verbal)
154

. 

 

Quando morou em Brasília, Walan estudou em escola particular até a quarta série. 

Era muito querido pela dona da casa onde sua mãe trabalhava e ela, que também assumira o 

papel social de sua madrinha, pagou seus estudos iniciais. Ele relatou que sempre gostou de 
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estudar e aprendeu a ler precocemente aos 4 anos de idade, diferente de suas irmãs que ainda 

apresentam dificuldades em leitura e em se adaptar as exigências da escola. No ensino 

fundamental II e ensino médio, estudou numa escola estadual em Ararendá e pelas excelentes 

notas ganhou um notebook, quando ainda estava no segundo ano. Seu sonho era estudar numa 

escola profissionalizante e depois fazer um curso superior. Desde criança, sua madrinha dizia 

que ele precisava “ser alguém na vida”, estudar, entrar na universidade, se formar e arrumar 

um bom emprego para ajudar a sua mãe. “Estudar sempre foi minha vida, no meu colégio 

tinha uma biblioteca bem pequena, e eu sempre estava lá, mas nunca fui arrogante por isso, 

sempre procurei ajudar quem não sabia. Eu tinha muita facilidade com interpretação de texto 

e cálculo, coisa que poucos estudantes têm”. 

Ao concluir o ensino médio fez o Enem, mas não sabia qual curso queria. Gostava 

de Direito e Engenharia e ficou esperando o resultado para saber em qual curso sua pontuação 

seria suficiente para ingressar. Para sua surpresa, sua pontuação tinha sido tão alta que daria 

para ingressar no curso de medicina, mas no Acre; então, nem cogitou tal possibilidade, e 

resolveu ir direto para os cursos ofertados em Crateús. Ele escolheu, então, Engenharia Civil. 

A família ficou muito feliz com a aprovação, mas sua mãe não sabia como fazer 

para ele morar em Crateús, já que pela distância e valor do transporte era impossível ir e 

voltar todos os dias. Foi quando ela se lembrou de uma “comadre” que morava em Crateús e 

resolveu pedir para o filho morar na casa dela. Como a UFC tem restaurante universitário, 

Walan passaria o dia na universidade e só iria dormir na casa da comadre, em contrapartida a 

mãe também ofereceu uma ajuda para pagar as despesas da casa como energia, água e internet 

e de vez em quando também mandava uma feira de alimentos. A comadre de sua mãe tinha 

quatro filhos morando com ela, numa casa de três cômodos, e Walan foi acolhido na nova 

residência para dormir numa área que ficava ao lado da cozinha. Além dos quatro filhos, ainda 

tinham dois cachorros que disputavam o pequeno espaço do sofá da sala com um dos filhos na 

hora de dormir. 

No primeiro semestre, apesar do pequeno espaço e das dificuldades financeiras 

que a família onde Walan morava passava, correu tudo bem. Depois, com a convivência, dois 

dos quatro filhos começaram a tratá-lo mal, após perceberem que ele é homossexual. “Eles 

diziam que a religião deles não permitia que eles morassem com um gay porque senão 

poderiam se contaminar. Teve um dia que eu dormi na Praça dos Pirulitos só para não ter que 

encontrar com eles. De manhã cedo, fui para UFC e lá tomei banho e merendei”. 

Na UFC, Walan também relatou que passou por várias formas de preconceito, 

algumas veladas, outras explícitas, parecidas com aquelas que ele sofria na casa em que 
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residia em Crateús. Nesse sentido, um acontecimento marcante em seu percurso acadêmico 

ocorreu ainda no primeiro semestre, quando participou da primeira viagem de campo. Os 

alunos da disciplina de um determinado professor viajaram ao município de Quixadá e 

permaneceram ali por dois dias, no campus da UFC do local. Os banheiros da Instituição eram 

coletivos e, à noite, quando os alunos foram tomar banho, o professor disse em tom de 

brincadeira: “Vamos ver quem vai dividir o box com o Walan, aqui é que é a hora da verdade. 

Engenheiro Civil bicha só conheço um e vê se não me aparece mais”. Aquela “piada” o 

deixou muito chateado, porque vinha da pessoa que ele menos esperava, o professor. Alguém 

que, em sua concepção, deveria ser respeitoso e ético. “Acho que se fosse um colega dizendo 

isso eu teria levado tranquilamente, mas vindo do professor, pronto, se eu tinha conquistado 

algum respeito da turma, acho que perdi naquele instante” (informação verbal)
155

. 

A entrada no ensino superior, para Walan, não foi uma surpresa nem um 

acontecimento inesperado; ele se esforçou durante todo o percurso escolar para atingir esse 

objetivo. O que podemos considerar como uma exceção dentre os estudos desenvolvidos 

sobre o ingresso de estudantes oriundos de camadas populares na universidade. Os estudos de 

Portes (1993, 2001), Viana (1998) e Souza (2009) apontam que as trajetórias desses 

estudantes até chegar ao ensino superior não é linear e esperada, ela se constrói marcada por 

interrupções nos estudos, paradas e retomadas de acordo com as condições vivenciadas. 

4.5.2 Estratégias de permanência e êxito no ensino superior: integração e afiliação à vida 

acadêmica 

 

Embora estivesse ainda concluindo o segundo semestre, Walan falava com 

bastante desenvoltura e já com um grande conhecimento sobre o curso de Engenharia Civil. 

Queria desenvolver um projeto de extensão sobre a reutilização de espaços públicos e tecia 

grandes críticas à mobilidade e acessibilidade urbana da cidade de Crateús. Tinha interesse em 

trabalhar com acessibilidade de pessoas com mobilidade reduzida através de projetos 

arquitetônicos. Tirava notas excelentes e com frequência era chamado para facilitar grupos de 

estudos, principalmente àqueles ligados a cálculo. Contou com orgulho que tinha sido 

chamado para receber os novos estudantes de engenharia, naquele episódio, ele falou aos 

estudantes neófitos a respeito do curso e da universidade. 
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Apesar daquele episódio de preconceito protagonizado pelo professor, Walan 

relatou que tem muitos bons professores, que são dedicados e competentes e que gostam do 

que fazem e são inspiração para os alunos. Os elogios à Instituição também são frequentes. “A 

UFC tem uma estrutura ótima, vários programas de incentivo acadêmico, eu estou no lugar 

que eu queria estar [...]”.  

 
Quando a gente tem um sonho, nada deve desanimar. O preconceito que passo de 

vez em quando, as dificuldades financeiras são coisas pequenas diante da 

possibilidade que tenho de ser um Engenheiro Civil. Pretendo logo que concluir, 

estudar para um bom concurso ou então seguir a carreira acadêmica. Acho que 

trabalhar em obras não é muito bom. Prefiro a atividade na academia (informação 

verbal)
156

. 

 

Em relação aos estudos, Walan se considera muito disciplinado. Diz que acredita 

ter adquirido o que ele chama de “hábito de estudar”, porque não consegue passar um dia sem 

pegar nos livros. “Eu sou obstinado pelo que desejo, desde criança que decidi que minha vida 

seria estudar. Acho que só assim a gente pode conseguir o que quiser” (informação verbal)
157

. 

Mesmo sendo ainda recente seu ingresso no ensino superior, podemos considerar 

que ele parece ter atingido a “integração acadêmica”, que conforme Tinto (1975 apud Massi, 

2013) significa ter uma boa performance acadêmica, caracterizada por boas notas e pela 

ausência de reprovação. Não foi possível perceber se ele também estava integrado 

socialmente, tendo em vista o pouco tempo de curso. Vale ressaltar que essa integração foi 

possível a partir de algumas disposições incorporadas ao longo da vida escolar. A disposição 

para crer na importância dos estudos inculcada quando ainda era criança pela madrinha pode 

ter sido a geradora das demais disposições como a persistência e a disciplina.   

Assim, embora ainda no primeiro ano de graduação, percebemos sinais de uma 

passagem da “fase de aprendizagem” para a de “afiliação”. Mesmo que os tempos entre essas 

fases sejam variáveis, consideramos dois semestres ainda muito pouco para acreditar que um 

estudante apreendeu o “oficio de estudante”. Para Coulon (2008), isso consiste em aprender 

os inúmeros códigos que balizam a vida intelectual e proceder de maneira que os professores 

também reconheçam. De certa forma, ao ser convidado para receber os colegas novatos e 

apresentar a vida universitária, podemos deduzir que isso se traduz no reconhecimento dessas 

competências pelos professores. 
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Além de atender às exigências do ofício de estudante universitário, Walan 

apresenta, com confiança, críticas para a melhoria do curso. Acha que no currículo falta um 

maior diálogo com as especificidades da região, como a escassez de água. “Só temos uma 

disciplina de recursos hídricos, o que é inaceitável quando olhamos para nossa região e para a 

contribuição que a universidade pode e deve dar”. Em relação às atividades complementares, 

acredita que deve ser incentivada a participação dos estudantes em projetos sociais. 

Assim, podemos perceber que Walan é bastante seguro de sua trajetória, tem 

clareza das áreas de atuação e perspectivas para quando for egresso do curso de Engenharia 

Civil. Entretanto, não nos parece que essa segurança e disposição para perseguir uma 

ascensão social através dos estudos tenham alicerce na família nuclear. Se por um lado ele 

fala com bastante desenvoltura sobre o curso e a vida universitária, por outro lado não 

observamos essa mesma desenvoltura ao falar da mãe e das irmãs. A madrinha, que não vê 

desde quando morou em Brasília, embora ainda mantenha contato, apesar de ser uma figura 

externa ao núcleo familiar, é bastante citada por ele como alguém responsável pela formação 

de um percurso escolar marcado pelo gosto de estudar. 

 

4.6 Ana: “A minha história não é uma história bonita de se contar, mas eu tenho muito 

orgulho dela”.  

 

Ana tinha 36 anos na época da pesquisa, estava cursando o sexto semestre de 

Zootecnia no IFCE, morava na zona rural de Independência, numa ocupação de terras pelo 

MST. Seu pai era natural de Crateús e na década de 1980 foi trabalhar em São Paulo, depois 

migrou para região Norte do país. No Pará, conheceu sua mãe que era do MST. Ele passou a 

participar ativamente do movimento, tornando-se uma das lideranças na cidade em que 

morava, localizada no município de Bragança. 

A vida de Ana foi marcada por uma imensa tragédia que, segundo ela, lhe deu 

força para continuar a viver. Os pais foram assassinados no ano de 1995, dentro da ocupação 

de uma fazenda que lideravam na cidade de Augusto Correa, no estado do Pará. Ao narrar 

esse fato, ela, com a voz trêmula pelo choro, diz preferir não tocar mais no assunto. “Eu 

contei porque acho que você precisava entender porque vim parar aqui e em algum momento 

você ia perguntar. Mas pouca gente sabe. Só o povo do movimento mesmo”. Depois do 

ocorrido, com 11 anos, filha única, Ana veio morar em Crateús na casa da avó paterna, que 

havia falecido no ano de 2016. 
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4.6.1 Práticas socializadoras familiares e o ingresso no ensino superior 

 

Ana foi alfabetizada numa escola de ensino regular aos 12 anos de idade. Quando 

chegou em Crateús, não tinha registro formal de estudos anteriores, como boletim ou histórico 

escolar, embora relatasse que havia estudado nas escolas formadas nos acampamentos do 

MST. A avó a matriculou numa escola pública do município, e, pela falta de documentação 

sobre o passado escolar, ela entrou na alfabetização. Compareceu a dois dias de aula e disse 

que não mais retornaria àquela escola. “Eu estava na sala de criancinhas de seis, sete anos, 

como é que pode?” (informação verbal)
158

. Após uma intensa briga da avó com a Secretaria 

de Educação do Município, a escola concordou em fazer algumas provas para que ela pudesse 

avançar de série. 

Após a realização dos testes de nível, ela foi matriculada na terceira série do 

ensino fundamental porque não sabia ler e interpretar textos, embora tivesse tido um 

rendimento acima de satisfatório nas provas de matemática e ciências. Ela reputou essa 

fragilidade à maneira como aprendeu a ler e ao tipo de texto que foi colocado na prova.  

 
No acampamento, lá no Pará, a gente não lia coisa sem sentido. Eu aprendi a ler 

coisas do dia a dia que a gente precisava. Aí me lembro que aqui [em Crateús] eles 

me mandaram ler uma passagem da Bíblia, cheia de palavras complicadas. Eu estava 

acostumada a ler texto de meio ambiente que falava do trabalho coletivo [...] 

(informação verbal)
159

.  

 

Cursou a terceira, a quarta e a quinta séries sem gostar da escola. Sentia falta de 

sua vida no Pará. Era tímida e não conseguiu fazer amigos. As professoras diziam para a avó 

que ela tinha dificuldades de se relacionar com os outros. Na sexta série, mudou de escola, 

juntamente com a mudança de residência da avó para a zona rural de Crateús. Foi estudar 

numa escola menor, com pouquíssima estrutura, improvisada, em um prédio dividido com um 

posto de saúde. A sua identificação com a escola foi à primeira vista. “Eu não me lembro, mas 

minha avó contava que quando eu vi a escola, que ela nem tinha prestado atenção, eu fui logo 

dizendo que queria estudar ali.” Nessa escola, ela fez até a oitava série. Como não tinha o 

ensino médio e não queria estudar na cidade, interrompeu os estudos por dois anos. Ficou 

ajudando as professoras na escola, dando aula de reforço para as séries do ensino fundamental. 

Até que uma das professoras disse que se ela não retomasse os estudos não mais a aceitaria na 

escola. Após esse ultimato, a mesma professora apontou caminhos a fim de que Ana 
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concluísse o ensino médio. Como a referida professora havia sido aprovada no curso de 

biologia da UECE, ela, então, propôs à Ana de dar-lhe carona até a cidade de Crateús, a fim 

de que ela pudesse dar continuidade ao seu curso de ensino médio. As duas saíam de moto por 

volta das 17 horas do distrito de Montenebo. Ana ficava na escola Regina Pacis, e a 

professora, na UECE. Por volta das nove e meia, ambas retornavam. Foi assim que Ana 

concluiu o ensino médio no ano de 2004. 

A relação com a escola foi marcada por dificuldades de adaptação ao sistema de 

ensino oferecido. Porém, ela não teve problemas de integração social; relatou, inclusive, que 

era muito querida pelos professores e pelas gestões das três escolas por onde passou, mas 

tinha muitas dificuldades para passar um turno inteiro sentada dentro de uma sala. “No Ensino 

Médio, como as professoras sabiam que eu gostava de fazer atividades fora da sala, então 

sempre me colocavam para organizar os eventos”.   

 Após concluir o ensino médio, Ana voltou a ministrar aulas na escola da zona 

rural onde morava e onde havia concluído o ensino fundamental. Era professora substituta 

contratada pela prefeitura. Passou dois anos nesse emprego, e, com a mudança de prefeito, foi 

demitida. Após a sua demissão, Ana resolveu que queria fazer um curso superior. Ingressou na 

UECE, no curso de Ciências Biológicas. Cursou um ano, mas não gostou. Achou que havia 

muita teoria e pouca prática. Concluiu, então que queria trabalhar no campo e, como gostava 

de animais, decidiu que gostaria de fazer Medicina Veterinária. Fez o Enem, mas a pontuação 

não foi suficiente para ingressar no curso pretendido. Na segunda tentativa, a sua pontuação 

daria para ingressar no curso de Zootecnia no IFCE; após uma pesquisa na internet e 

conversas com alguns amigos, começou a achar que era aquele curso mesmo que tinha 

vontade de fazer, mesmo que uma amiga tenha dito que não era um curso para ela. 

 
Eu conversei com uma amiga que conhecia o namorado de uma amiga dela que fazia 

zootecnia no IFCE. Ela foi logo dizendo que eu não ia acompanhar, que os 

professores não alisavam, que eram todos de fora e não estavam nem aí para os 

alunos. Acho que você deveria fazer pedagogia e ficar dando aula mesmo 

(informação verbal)
160

. 

 

Relatou, no entanto, que após a realização da matrícula ficou encantada com a 

estrutura da Instituição, as salas, os laboratórios e até com a fala de uma das professoras sobre 

a importância de lutar por uma educação pública e de qualidade
161

. “Naquele dia, eu soube 

que era ali que eu queria estudar”.   
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Ao saber da notícia, a sua avó, que naquela época ainda não havia falecido, ficou 

logo preocupada pela distância entre o distrito que moravam e a cidade de Crateús, 54 

quilômetros. “Mas eu fui logo dizendo pra ela que com meu dinheiro da indenização (seguro 

desemprego) eu ia dar entrada numa moto, aí podia ir e voltar todos os dias, igual quando 

fazia no ensino médio” (informação verbal)
162

. 

E assim Ana iniciou o curso no IFCE. Saía de casa às 5 horas da manhã para 

chegar às 7 horas em Crateús. Nos períodos de provas, ficava à tarde estudando na biblioteca, 

chegando em casa por volta das 21 horas. 

4.6.2 Estratégias de permanência e êxito no ensino superior: integração e afiliação à vida 

acadêmica 

 

Na metade do primeiro semestre sua avó adoeceu, e Ana pensou em trancar o 

curso para se dedicar a cuidar dela. Foi então que uma greve de servidores, pela qual a 

Instituição parou suas atividades por cerca de quatro meses, possibilitou que ela ficasse mais 

tempo com a avó. No retorno das atividades letivas, ela já estava melhor, e Ana continuou o 

semestre. 

A segunda experiência de Ana com o ensino superior foi bastante diferente. No 

primeiro semestre, teve dificuldade com duas disciplinas, química orgânica e biologia vegetal, 

foi para as provas finais e em biologia vegetal não conseguiu aprovação. “Fiquei muito triste, 

principalmente porque já tinha cursado uma disciplina parecida na UECE e tinha ido muito 

bem. Da minha sala só quatro pessoas conseguiram passar, numa turma de trinta estudantes. 

Aí você pode tirar qual é o problema, né?” (informação verbal)
163

. 

Quando Ana estava concluindo o segundo semestre, a avó descobriu que estava 

com câncer no intestino e dessa vez ela precisou trancar o curso para novamente cuidar da avó. 

Tentou terminar o semestre, mas não houve tanta flexibilidade dos professores, que pediam 

um atestado sempre que ela tinha que faltar às provas, mas como não possuía um atestado não 

conseguiu realizar segunda chamada das avaliações e logo veio a reprovar em quase todas as 

disciplinas, com exceção de sociologia rural, cuja professora foi muito solidária com a 

situação.   
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Ana compara o ocorrido com a avó à morte dos pais, afirmando que desse dia em 

diante foi testemunhando a morte dolorida e lenta da avó e o medo de ficar sozinha, o mesmo 

medo que sentira quando saiu do Pará. O tratamento da avó fora em Fortaleza. Ana a 

acompanhou por cerca de um ano, em viagens à capital, remédios, tratamentos e também nas 

muitas dificuldades financeiras. “Minha avó era aposentada com um salário, aquele recurso 

para idoso pobre
164

. Mas, com tantos gastos, lembro de dias que ficamos na Santa Casa em 

Fortaleza só para ter onde comer” (informação verbal)
165

. Ao final de um ano, a avó veio a 

falecer. 

Após esse fato, Ana se aproximou do MST em Crateús, passando a participar do 

movimento como militante. “Minha avó não queria nem em sonho que eu fosse para o MST. 

Era proibido falar disso lá em casa. Eu sempre respeitei e entendi, só morávamos nós duas, e 

eu não queria trazer desgosto a ela” (informação verbal)
166

. Ela ficou morando 

temporariamente na sede da coordenação do movimento, no município de Independência, pois 

havia devolvido a casa alugada em que morava com a sua avó em Montenebo. Pediu 

reabertura de matrícula e retornou para o curso de zootecnia três meses depois, em novembro 

de 2016. Junto com o retorno do curso começou a desenvolver alguns trabalhos com 

agricultores assentados e logo se destacou como uma liderança do movimento. 

Retornar ao curso após um ano trancado foi um grande desafio. Não tinha a 

mesma turma de antes, os professores também não eram mais os mesmos, até o coordenador 

havia sido mudado
167

. Como o ingresso de turmas novas era anual e o período de reabertura 

de matrícula não coincidiu com o ingresso de nova turma, ela pôde cursar apenas quatro 

disciplinas e em semestres variados, o que dificultou ainda mais a sua sociabilidade e a 

formação de um grupo de colegas. 

Logo que iniciou o semestre, Ana se candidatou a uma bolsa de iniciação 

científica ofertada pelo professor de semiologia dos animas, uma disciplina que ela tinha 

cursado no primeiro semestre e para a qual demonstrado bastante interesse. A seleção era 

constituída por duas etapas: prova e análise do histórico escolar. Ela tirou um nove na prova, a 

maior nota entre os candidatos, mas foi reprovada no histórico em virtude das reprovações 
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ocorridas no período em que a avó estava doente. Aquilo a desanimou porque sentia que as 

reprovações haviam condenado sua vida acadêmica. “Quando você comete um crime e você é 

punido, você retorna para a sociedade; reprovação não, parece que você é penalizado até o 

final do curso”. 

No semestre seguinte, conseguiu se matricular nas disciplinas atrasadas e que 

impediam que ela avançasse o curso. Estudava nos turnos manhã e tarde, mas só chegava em 

casa por volta da meia-noite porque ficava esperando uma carona no ônibus da Prefeitura de 

Independência, que pegava os alunos que estudavam em Crateús no turno da noite. Quando 

chegava em Independência, pegava a moto na casa de um colega para chegar à localidade 

onde morava. No dia seguinte fazia o mesmo percurso, saía por volta das 5 horas de casa, 

deixava a moto na casa do colega em Independência e pegava o ônibus que ia deixar os alunos 

do turno da manhã. Embora fizesse parte do Programa de Auxílios da Assistência Estudantil e 

recebesse o valor necessário para pagar o ônibus no percurso Independência - Crateús - 

Independência, priorizava utilizar o dinheiro para comprar alimentos para casa. Mesmo 

morando numa ocupação e boa parte das refeições sendo compartilhada, ela ainda tinha gastos 

com alimentos porque não tinha tempo de plantar e, por conseguinte, não conseguia dar sua 

parte na partilha de alimentos. Além do mais, como ficava muito tempo fora de casa, sempre 

tinha que comprar algum lanche. 

Os dois semestres seguintes à reabertura da matrícula foram muito difíceis, 

contava com a ajuda de duas colegas de classe nas atividades, mas sentia que não ia conseguir. 

Não tinha tempo para realizar os inúmeros trabalhos e alguns limites ao processo de 

aprendizagem foram se revelando. Um deles veio logo após a entrega de uma prova corrigida 

com caneta de tinta vermelha e um recadinho: “volte para o ensino fundamental, você não 

sabe nem escrever”. 

 
Eu me senti horrível, fazia um sacrifício enorme para estudar, mas não conseguia 

aprender. Me senti burra, culpei meus pais que não tinham me colocado numa escola 

regular. Depois me culpei porque não estava me sacrificando o bastante. Até que fui 

falar com o professor. Queria que ele me conhecesse melhor, quem sabe não me 

ajudasse a melhorar. Resolvi dizer para ele que talvez essa minha dificuldade em 

escrever fosse porque fui alfabetizada na escola com uma idade bem avançada. Ele 

na mesma hora disse que não tinha nada a ver com minha vida. Que o que 

interessava a ele era que eu aprendesse o conteúdo da disciplina dele, o resto nem 

adiantava falar [...] (informação verbal)
168

. 
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Ana disse que voltou para casa envergonhada, mas também com raiva por ter ido 

conversar com ele. Não tinha costume de dialogar com muitos professores, utilizava o tempo 

livre para ficar na biblioteca e justamente quando fizera havia sido mal recebida. Ela se 

considerava uma pessoa tímida e difícil de fazer amigos, dizia ser bastante desconfiada. Não 

gostava de falar sobre sua vida. Tais características, segundo ela mesma, podem ser explicadas 

pela socialização e educação em assentamentos rurais. “Acho que meu jeito vem muito de 

como meus pais me educaram. Nós, do MST, somos mesmo desconfiados, não damos 

conversa pra todo mundo, isso faz parte porque já fomos muito enganados” (informação 

verbal)
169

. 

Após o acontecido, Ana se esforçou ainda mais na disciplina do professor e 

sentiu-se aliviada quando o semestre chegou ao fim; havia sido aprovada em todas as 

disciplinas. Conta que cada semestre era uma batalha, às vezes diferente da anterior, às vezes 

só a continuidade. O mais difícil tem sido acreditar nela, que ela é capaz de concluir um curso 

superior e se tornar uma boa profissional. 

No que se refere à integração, podemos concluir que Ana está integrada à vida 

universitária na medida em que realiza as avaliações, os trabalhos e consegue aprovação. No 

entanto, apesar do sentir-se integrado seja um requisito na prevenção a evasão, não podemos 

dizer que Ana não poderá vir a evadir-se do curso por isso. As dificuldades financeiras com 

transporte e a falta de compreensão do corpo docente com frequência têm abalado a sua 

autoestima, podendo ainda ocasionar na desistência ou abandono do curso. 

Ao analisar a trajetória escolar da estudante, concordamos com Bourdieu ao dizer 

que é principalmente o “capital cultural” incorporado que marca positivamente os percursos 

escolares, transformando herança social e cultural em mérito escolar. Na narrativa de Ana, o 

peso das exigências escolares era mais sentido e lhe deixava mais triste quando se exigia ou 

era colocado “à prova” o capital cultural herdado. 

 

4.7 Zack: “Um mundo a descobrir”  

 

Zack tinha 22 anos quando ingressou no ensino superior, estava no quarto 

semestre do curso de Física do IFCE. Residia na zona rural do município de Tamboril. 

Morava com a avó, a irmã e duas primas. Aos 12 anos ficou órfão de mãe
170

 na ocasião em 
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que foi morar com a avó materna, juntamente com sua irmã. Desde então não tem muito 

contato com o pai, sabendo apenas que ele já tem outra família e mora em outro Estado. 

Embora essa tragédia tenha marcado bastante a vida do estudante, ele diz que teve sorte ter 

sido criado pela avó. Em virtude do transtorno mental sofrido por sua mãe, ele não teve muita 

atenção dela e os cuidados na infância foram sempre divididos entre a avó e uma vizinha que 

ele considera que desempenha até os dias atuais o papel de mãe em sua vida. 

Terminou o ensino médio e ficou um ano sem estudar e sem trabalhar. Ajudava a 

avó nas atividades domésticas e estava vivenciando o que ele chamou de descoberta da sua 

sexualidade. “Eu precisava entender primeiro quem eu era para depois seguir em frente. E 

esse tempo foi bom, foi quando eu disse pra mim e para aquelas pessoas que ficavam achando, 

mas não tinha certeza, que eu era gay”. Após esse tempo, Zack fez ENEM e antes mesmo de 

saber a nota e para qual curso ingressaria, já pensava em cursar alguma licenciatura na área de 

exatas. Sua nota não foi suficiente para ingressar na primeira chamada, mas ficou na lista dos 

classificáveis, sendo chamado após o início da segunda semana de aula.  

Como achava que não seria chamado para ingressar no IFCE, tendo em vista que 

entre o período de matricula dos classificados e a chamada dos classificáveis decorreram seis 

meses
171

, ele já estava fazendo um curso profissionalizante de doces e salgados como forma 

de se inserir no mercado de trabalho. Após muita insistência da avó e da irmã resolver desistir 

do curso profissionalizante e ingressar no curso de física.   

Ele estuda a noite e pega dois meios de transporte para chegar ao Campus. Utiliza 

uma moto para se locomover da sua casa até o centro de Tamboril onde pega o ônibus 

fornecido pela prefeitura para deslocamento dos estudantes até a cidade de Crateús. Na volta 

faz o mesmo percurso, chegando a sua casa por volta de uma hora da manhã.  

4.7.1 Práticas socializadoras familiares e o ingresso no ensino superior 

 

Zack foi o primeiro da família a ingressar em curso superior presencial. A irmã e 

as primas com quem mora concluíram o curso de Serviço Social na modalidade à distância, 

mas nunca trabalharam na área. Sua avó é analfabeta, agricultora aposentada e sua mãe tinha 

concluído a quarta serie do ensino fundamental. Apesar da avó sempre ter dado muita 

importância aos estudos e colocado sempre como prioridade para o atendimento as 
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necessidades materiais que surgiam na família, ele nunca acreditou que cursaria um curso 

superior. Pensava em montar seu próprio negócio, uma lan house ou uma lanchonete.  

 

Na verdade, nunca pensei muito em continuar os estudos depois do ensino médio. 

Onde moro as pessoas são agricultoras, comerciantes ou desempregadas. E não 

quero nunca sair de lá. Lá é bem zona rural mesmo, é mais frio, calma. Quando 

venho pra Crateús ou até para Tamboril já sinto a diferença. Ai, pensei em montar 

um negócio lá mesmo. Acho que daria para eu ajudar minha avó (informação 

verbal)
172

.       
 

Embora em muitas respostas às perguntas da entrevista tenha falado sobre a 

infância, não se referia de forma saudosista. Para ele, foi uma época muito difícil. Por ser o 

irmão mais velho, teve que cuidar da mãe que tinha vários problemas de saúde e da irmã. O 

pai foi sempre ausente. A escola nesse contexto era sempre uma segunda opção, ia às aulas 

nos dias que era possível e com frequência precisava mentir para a conselheira tutelar que 

visitava sua casa. “O conselho tutelar vivia na minha casa, os vizinhos sempre denunciavam 

que eu pequeno ficava sozinho em casa, que eu não ia pra escola, ai eu sempre mentia que 

estava doente. Assim ia me virando”.  

Quando foi morar com a avó, as coisas mudaram um pouco e ele passou a ir com 

frequência à escola. No entanto, estava bastante atrasado. Aprendeu a ler aos 14 anos de idade 

no reforço escolar que sua prima fazia em sua casa como forma de complementar a renda da 

família. As professoras do ensino fundamental e médio de onde ele estudava disseram a sua 

avó que ele tinha problemas de aprendizagem e por isso não aprendia a ler e talvez nunca 

aprendesse. Quando conseguiu ler não quis mais frequentar a escola que estudava e ficava 

bem próximo a sua casa. Então, foi estudar numa escola em Tamboril, onde concluiu seu 

ensino médio e foi orador da turma.  

A prima mais velha que lhe ensinou a ler foi sempre uma grande motivadora para 

que ele realizasse o exame do ENEM. Para ela, os estudos deveriam ser o grande projeto de 

Zack para o futuro. Segundo ele, ela costuma dizer que a ignorância é o pior mal que o ser 

humano pode ter. Ela gosta muito de ler e é auxiliar de professora numa escola municipal da 

localidade onde moram. Nas férias de dele, ela costumava levá-lo para a escola para ajudar 

com as crianças.  

Foi a partir dessa vivência que ele despertou a vontade de ser professor, embora 

não achasse que fosse possível. “Eu queria, eu quero, ser professor para acreditar nas pessoas, 
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saber que elas conseguem. E ensinar física é muito desafiador, porque todo mundo acha que é 

impossível aprender física”.  

Embora a avó tenha sido sempre uma grande incentivadora para que Zack 

estudasse, ela não queria que ele cursasse uma licenciatura. Acha a profissão de professor 

pouco valorizada e com rendimentos muito baixos. Sua vontade era que o neto fosse médico 

ou advogado. “Mas ela também não queria que eu fosse gay, e eu sou, então ela vai se 

acostumando”.    

4.7.2 Estratégias de permanência e êxito no ensino superior: integração e afiliação à vida 

acadêmica.  

 

Ao ingressar no curso, ainda nos primeiros meses de aula, Zack afirmou que pode 

perceber que era aquele curso que queria e ficou muito contente por isso porque mais da 

metade dos alunos da sua turma estava no curso por falta de outra opção. Uma professora, em 

especial, que lecionou introdução ao ensino da física, foi a responsável por ele ter essa certeza 

ainda no primeiro semestre. 

 

Ela nos ensinou que podemos ensinar física falando sobre as revoluções cientificas, 

sobre o universo e não só com aquelas fórmulas matemáticas. Eu senti que eu tinha 

um mundo a descobrir depois que entrei aqui (IFCE). Pra mim ser professor era 

resolver aqueles exercícios na lousa e repetir as fórmulas porque foi assim que eu 

aprendi. Ora, imagine ter um laboratório de física? Isso tudo me deixou muito 

empolgado. É tanto que no segundo semestre já fomos apresentar trabalho no 

encontro que teve da física (informação verbal)
173

.   

 

No terceiro semestre o professor levou a turma para uma visita a capital, Fortaleza, 

para conhecer o planetário do Centro Cultural Dragão do Mar, os laboratórios da UFC e o 

Museu da Fotografia. Para Zack, essa visita foi um divisor de águas em seu percurso 

acadêmico, uma vez que decidiu sobre a temática que queria estudar no seu trabalho de 

conclusão de curso. Sobre a visita, ele contou que:  

 

[...] conheci o mar, o dragão do mar que eu sempre via no facebook anunciando uns 

shows muito massa lá, a UFC onde quero fazer mestrado e doutorado e o museu. 

Nossa nesse museu foi tudo. Conhecemos uma técnica de tirar fotos em caixas de 

fósforo. Isso é física pura. E no dia a dia, a gente nem percebe. Por que não sabe. Eu 

quero estudar é isso. Esses fenômenos físicos do dia a dia. Quero escrever sobre os 

processos físicos que ocorrem para essa técnica de fotografia em caixa de fósforo.  
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As disciplinas que Zack mais gosta no curso são aquelas voltadas para o ensino e 

para a educação. Ele relatou que não era bem visto pelos professores de física por gostar mais 

das disciplinas chamadas de pedagógicas do que das de física, mas não expressou muita 

preocupação. Entendia que se tratava de um curso de formação de professores e relatava 

ansioso pela mudança na matriz curricular. O curso estava passando por uma reformulação no 

seu projeto pedagógico e dentre outras mudanças estava a inclusão de mais disciplinas 

voltadas para didática e para a educação.  

As dificuldades financeiras da família de Zack sempre o preocuparam. A renda 

oriunda da aposentadoria da avó tem ficado mais comprometida desde que ele ingressou no 

curso. No quinto semestre optou por cursar duas disciplinas pela manhã como forma de 

adiantar um semestre do curso e os gastos com transporte e alimentação aumentaram bastante.  

O sonho de possuir um computador também tem sido adiado semestre após semestre. E isso 

tem dificultado bastante para acompanhar os materiais de aula sempre postados no ambiente 

virtual do aluno através do sistema acadêmico. “Desde que entrei aqui achei estranho. Os 

professores passam tudo da aula pelo acadêmico e quem não tem computador com internet vai 

ficando para trás. Acho que é bem do ensino superior. Mas quem não tem condições como eu, 

faz o quê?” Para conseguir recursos para comprar o computador, ele tem dado aulas de 

reforço para alguns colegas, mas não conseguiu juntar muito. Outra estratégia que pensou 

para adquirir o equipamento e aguarda a abertura de inscrição foi no programa de monitoria. 

Pretende juntar dois meses do valor da bolsa e comprar um notebook usado.  

Os planos de Zack para cursar uma pós-graduação evidenciam uma forte 

característica de integração a vida universitária, tendo em vista que para efetivação desse 

plano precisa concluir o curso. Em relação a afiliação, foi possível perceber que ela tem sido 

bastante prejudicada pela permanência no Campus apenas nos horários de aula, em virtude da 

limitação com transporte. Dessa forma, embora ele tenha participado de viagens e almeje 

participar de uma seleção para monitoria, durante o percurso acadêmico não participou de 

muitas atividades que não fossem as desenvolvidas durante o turno da noite e nas aulas do 

curso. 

 

4.8 Álbum de retratos 

 

Os retratos sociológicos apresentados nos possibilitou retomar as questões iniciais 

desta pesquisa. Como estudantes universitários de perfil popular se produziram/foram 

produzidos socialmente? Como foram construídas e desenvolvidas suas estratégias escolares? 



157 

 

Quais as variáveis que se fazem presentes na permanência curta ou longa desses estudantes no 

ensino superior?  

Consideramos que as práticas efetivadas no espaço escolar são decorrentes, em 

grande parte, do sistema de disposições desenvolvido por esses estudantes em seu processo de 

socialização e posicionamento social. As estratégias desenvolvidas para permanecer e ter 

êxito escolar são empreendidas no interior de um campo social marcado por embates entre as 

disposições por eles adquiridas e suas condições de existência.  

A partir da exposição de breves relatos sobre os percursos acadêmicos dos 

estudantes interlocutores da pesquisa, alguns traços comuns permitiram construir um caminho 

de análise para os retratos expostos. A condição econômica é o ponto de partida desse 

caminho, uma vez que todos os estudantes tinham em comum o fato de pertencerem a 

camadas populares, estando inscrito no Cadúnico do governo federal e alguns, ainda, 

recebendo benefícios assistenciais direcionados exclusivamente para populações pobres.  

Outro ponto discutido é a contribuição da família para o desenvolvimento das 

trajetórias escolares. Para Lahire (1997) a influencia da família em projetos de escolarização 

de sucesso acontece de inúmeras formas, sendo a existência de um "projeto" ou de uma 

"intenção familiar" inteiramente orientada para uma longevidade escolar somente um caso 

entre outros casos sociais possíveis. Existem aqueles casos em que a família se sacrifica 

trabalhando muitas horas extras para que os filhos cheguem aonde gostariam de ter chegado 

ou para que saiam da condição sociofamiliar em que vivem. E podemos nos deparar com 

famílias na qual a escolarização dos filhos não aparece como importante, não sendo sequer 

discutida. Viana (1998) ao analisar as condições de possibilidade de uma longevidade escolar 

em estudantes pobres conclui que essa é possível mesmo sem a necessária ocorrência de uma 

mobilização familiar. 

 Na seção seguinte, abordamos a vida de estudante, ressaltando as possibilidades 

de integração e afiliação a vida acadêmica e por fim, o acesso, a permanência e o êxito no 

ensino superior como a mola problematizadora deste trabalho.   

4.8.1 A condição econômica do estudante de camadas populares. 

 

A entrada do estudante pobre no ensino superior produz uma serie de necessidades 

e novas demandas econômicas que se apresentam as famílias, muitas vezes, de forma 

inesperada. Para Célia, Ana e Zack ingressar no curso superior não fazia parte de seus projetos, 

tendo acontecido após o incentivo e impulso de outras pessoas. As demandas podem ser 
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enumeradas como transporte escolar, moradia, alimentação, vestimentas, material escolar etc. 

Além daquelas que não estão ligadas estritamente a necessidades financeiras, mas também a 

emocionais, como sofrimento, solidão, baixa autoestima.   

A partir dos relatos biográficos, podemos perceber que embora a condição 

econômica não seja determinante de práticas no interior do espaço universitário, não é 

possível ignorar que ela é um componente real, atuante e mobilizador de grande esforço dos 

estudantes. Fato não observado em trajetórias escolares de filhos de classe média e elites. 

Brandão (2003) em estudos sobre a escolarização de filhos de pais de classe média e alta 

constatou que umas das maiores preocupações era ter sucesso nas inúmeras atividades extra-

escolares como esportes, cursos de línguas, artes etc., nas quais eram inseridos. Tais 

atividades, sem dúvida, expressam um poderoso instrumento de conhecimento, 

reconhecimento e distinção.  

Quando as necessidades econômicas se tornam insustentáveis, os estudantes se 

veem obrigadas a lançar mão de todas as possibilidades possíveis para dar respostas à situação. 

Recorrer a procura de trabalho é a mais comum, no entanto esse empreendimento na maioria 

das vezes não é satisfatório, tendo em vista as pouquíssimas ofertas de vagas de emprego e 

principalmente a dificuldade que eles encontram em conciliar com o turno de estudo. 

Podemos citar também as precárias condições na quais essas vagas de trabalho são ofertadas, 

sem vínculos empregatícios, com remunerações que chegam a no máximo a meio salário 

mínimo para uma jornada de oitos horas de trabalho. Os estudantes Jorge e Vitória
174

 

trabalhavam como auxiliares de cozinha num restaurante famoso da cidade no período de 19 

horas às 2 horas da manhã e ganhavam o valor de R$ 450,00 por mês sem nenhuma garantia 

trabalhista. Célia fazia doces para vender na universidade. Júnior trabalhava na agricultura 

como forma de garantir a produção de alimentos para a subsistência da família. Dora 

procurava incansavelmente um emprego, mas como não encontrou passou a vender alguns 

artigos para casa, como panos de pratos e utensílios de cozinha. Natalícia trabalhava na casa 

onde residia como forma de garantir um lugar para morar. Ana desenvolvia trabalhos junto ao 

MST. O que se percebe é que todos os trabalhos são marcados pela precarização nas relações 

trabalhistas e não guardam, com exceção do desenvolvido por Ana, nenhuma relação com o 

curso o qual os estudantes estão matriculados.       
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Outra resposta importante dos estudantes para as questões econômicas tem sido a 

busca por bolsas, auxílios, projetos de pesquisa, monitoria, estágios ou qualquer outro 

programa acadêmico remunerado. No entanto, a inserção nesses programas está ligada a uma 

série de condições, a começar pelo pequeno número na oferta de vagas para a grande procura 

dos estudantes. Outro fator limitador muito comum para vagas em projetos de pesquisa, 

monitoria e bolsas de iniciação acadêmica é o rendimento escolar. Em virtude das limitações 

vivenciadas no percurso escolar, seja de compreensão e incorporação das normas 

institucionais, seja de ausência de capitais (cultural, social, econômico) ou por outros fatores, 

muitos estudantes pobres não constroem esse percurso sem reprovações. Assim, com 

frequência a oferta de vagas para esses programas dentro das condicionalidades existentes 

funcionam como um reforçador da condenação do fracasso escolar. Os casos citados nos 

retratos de Célia e Dora são emblemáticos dessa situação.    

Em relação aos auxílios voltados para estudantes em situação de vulnerabilidade 

econômica, a rigorosa seleção motivada pela grande procura e pelos parcos recursos, tem 

deixado muitos estudantes sem condições de acessá-lo. As listas de espera têm sido cada vez 

maiores. No caso do IFCE, uma das saídas encontradas foi reduzir os valores dos auxílios 

para atender o maior número de estudantes
175

, no entanto essa estratégia se afasta cada vez 

mais do papel atribuído a assistência estudantil para garantir o direito a educação desses 

estudantes. O que se tem observado são casos como o de Dora que mesmo recebendo dois 

tipos de auxilio (transporte e alimentação) não é suficiente para que desenvolva um percurso 

escolar tranquilo economicamente. Walan que na época da entrevista esperava ansioso pelo 

resultado do PBIA, voltado para estudantes em situação de vulnerabilidade e com recursos do 

PNAES, conseguiu o beneficio, sendo o valor bem superior ao ofertado pelo IFCE, R$ 480,00, 

o qual custeará os gastos com o aluguel da nova moradia e alimentação.   

Para Portes (1993) a condição econômica produz, ainda, o que ele nomeia de 

“questões paralelas à universidade”. São os problemas familiares, as condições de moradia, 

transporte, a necessidades de roupas, calçados e lazer.  

 

As questões paralelas englobam tudo aquilo que não se refere estritamente ao 

acadêmico, mas que o influenciam e limitam as possibilidades de uma produção 

desejada que, em certos casos, está longe do ideal. As questões paralelas funcionam 

ainda como um termômetro eficiente para se detectar a qualidade das manifestações 

subjetivas produzidas pelos jovens pesquisados no decorrer dos semestres 
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investigados. É que na maioria dos casos elas são produtoras de uma angústia 

incontrolável pelos jovens (PORTES, 1993, p. 173).  

        

O que se faz importante é reconhecer que as necessidades econômicas retiram 

desses estudantes as possibilidades e condições necessárias para dar respostas satisfatórias aos 

estudos. E muitas vezes precisam de um olhar diferenciado dos professores na compreensão 

de tais necessidades e no prejuízo que elas acarretam. Nesse sentido, a máxima de que 

devemos tratar todos iguais implementada por alguns docentes no cotidiano da sala de aula 

reproduz inúmeras desigualdades educacionais na medida em que não compreende que os 

sujeitos são diversos e chegam à escola com histórias e trajetórias escolares diferenciadas, 

mas também desiguais.  

Todavia, ainda persiste a compreensão de que as desigualdades educacionais tem 

sua origem exclusiva nas desigualdades sociais e de oportunidades. Os docentes e a 

universidade como um todo ainda estão distantes de entender a parte que lhes cabe na 

produção e reprodução dessas desigualdades. Eles persistem em não percebê-las no interior de 

suas práticas, nos modos como selecionam um e não outro estudante, nos resultados (não) 

dialogados de suas avaliações finais, ou nas aulas voltadas para aqueles que já possuem uma 

bagagem teórica sobre o assunto.  

Além disso, as necessidades econômicas acarretam também nesses estudantes 

uma obrigação de desenvolver um sistema de contenção, a não pensar na existência de coisas 

simples, mas que dão prazer como sair com os colegas, comprar um livro, ir às festas. Durante 

a pesquisa ouvi um boato de que um dos interlocutores da pesquisa estava merendando, 

almoçando e jantando, cuscuz
176

 como forma de economizar recursos e comprar computador. 

Fui procurá-lo para saber se era verdade e ele disse: “fiz isso quase um mês e consegui 

comprar um computador de um amigo, já era usado, mas quinze dias depois deu problema, 

acho que já veio com defeito, agora não sei se aguento voltar para o cuscuz, estou pensando 

aqui no que fazer”. 

Essa condição econômica adversa transforma a experiência de está cursando um 

curso superior, que deveria ser motivo de alegria, em vivências marcadas por privações, 

sofrimentos e incertezas. O cansaço em lançar mão de diversas estratégias para conseguir 

permanecer na universidade e não perceber mudanças nessa condição ao longo dos semestres 

foi notável em todos os entrevistados.   
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Por fim, foi marcante nas narrativas a impossibilidade de dar encaminhamento 

satisfatório às questões que demandam recursos econômicos, acenando comumente a esses 

jovens a perspectiva de não concluírem o curso superior escolhido. Cada semestre que 

conseguem concluir com êxito parece funcionar como uma salvação, fruto do sacrifício 

empreendido, ou por uma grande surpresa.  

É importante ressaltar que para esses estudantes o interesse em investir no jogo 

escolar se deu pelo desejo de mobilidade social via escolarização e de reconhecimento e 

prestígio social. Com exceção de Natalícia que parece não acreditar que um curso superior 

pode lhe proporcionar uma ascensão social, os demais aguardam esperançosos.  

   

4.8.2 A contribuição das famílias nas trajetórias escolares de estudantes de camadas 

populares 

 

Para essa análise partimos da compreensão de mobilização escolar familiar como 

um conjunto de práticas e atitudes voltadas intencionalmente para viabilizar uma inserção e 

um rendimento satisfatório escolar. De acordo com Viana (1998, p. 66) essas práticas e 

atitudes se constituem de várias formas. 

 

[...] tanto de intervenções práticas como controle sistemático das atividades 

escolares, escolhas dos estabelecimentos de ensino e das carreiras escolares, 

encaminhamento de atividades de reforço e para escolares, comparecimento às 

reuniões pedagógicas e conselhos de classe, etc., quanto de sustentação moral e 

afetiva como diálogos sobre a escola e apoio nos momentos difíceis.   

 

A ideia central é compreender se e como aconteceu a mobilização familiar nas 

trajetórias escolares dos estudantes entrevistados. Os estudos desenvolvidos sobre o tema 

mostram pelo menos dois tipos de enfoques. Uma primeira perspectiva de análise defende que 

o envolvimento da família se constitui com uma condição para o sucesso escolar dos filhos. 

Zéroulou (1988 apud VIANA, 1998) coloca a explicação do sucesso escolar dos filhos de 

imigrantes que investigou na mobilização das famílias em torno de um projeto escolar. Terrail 

(1990 apud LACERDA, 2006) conclui que percursos escolares longos de filhos de operários 

pode ser explicado pela mobilização dos pais em relação a escolarização dos filhos. Na 

mesma linha, Laurens (1992) afirma que os 167 filhos de operários ingleses, cujas trajetórias 

escolares estudou, tornaram-se estudantes de engenharia porque seus pais desenvolveram 

práticas educativas de super-escolarização e investimentos seja materiais ou emocionais.  
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Lacerda (2006) ao estudar as trajetórias escolares “pouco prováveis” de iteanos
177

, 

toma também como central a mobilização familiar, mas conclui a partir de dados empíricos 

que as famílias que detinham forte capital cultural mobilizaram mais recursos e elaboraram 

um projeto de escolarização longa para os filhos ao passo que aquelas que detinham um 

capital cultural mais fraco tiveram uma presença com menos regularidade na trajetória escolar 

desses estudantes.   

Por outro lado, uma segunda perspectiva é a de que determinadas mobilizações 

familiares podem provocar efeitos negativos, tanto de conflitos entre pais e filhos como de 

impedimento ao prosseguimento dos estudos (VIANA, 1998). Lahire (1997) é contrário à 

ideia de que toda mobilização familiar nas trajetórias escolares é rentável para os filhos. Em 

alguns casos o acompanhamento, o controle e o “apoio” que os pais dedicam ao estudo dos 

filhos assume um caráter de imposições e sanções exteriores se não forem acompanhadas e 

colocadas em práticas em todos os aspectos da socialização familiar. Em síntese, os 

superinvestimentos da família nem sempre assumem um caráter positivo na escolarização dos 

filhos quando esses percebem que não há ou não houve uma boa relação dos pais com a 

escola.  

Quanto aos nossos entrevistados, percebemos que nem sempre a família teve um 

papel central mobilizador de estratégias para o ingresso, a permanência e êxito no ensino 

superior. Não observamos um projeto de longevidade escolar elaborado pela família que se 

iniciasse nos primeiros anos de escola. Os percursos escolares foram marcados por 

interrupções e entradas tardias, como é o caso de Célia e Ana que concluíram o ensino médio 

através da educação de jovens e adultos por estarem fora da faixa etária. Natalícia e Zack 

mesmo concluindo o ensino médio no tempo esperado não tinham intenção nem planos de 

ingressarem no ensino superior, a não ser pela insistência da mãe e da avó respectivamente.  

O mais próximo que chegamos de um projeto de escolarização longa ilustra-se 

nos retratos de Dora e Walan. No caso de Dora, a paixão pela escola primária, despertada 

desde cedo e a revelia dos pais, foi o que a impulsionou a ingressar no ensino superior. Essa 

experiência de estudante universitária provocou-a um “desenraizamento”, ou seja, um 

distanciamento da família por desnaturalizar as disposições apreendidas e vivenciadas no 

grupo de origem. No caso de Walan, os investimentos na escolarização iniciam ainda cedo, 

através da madrinha que detém capital cultural e econômico e alimenta a crença de que 

quando se é pobre, a única forma de ascensão se dá pelos estudos. O jovem que foi 
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alfabetizado em escola particular forma para si mesmo um projeto de vida atrelado à 

realização de um curso superior, mas não é qualquer um, precisa ser um curso que lhe traga 

status e possibilidades de ajudar a família.      

Uma breve incursão pelas trajetórias escolares e ocupacionais dos familiares dos 

estudantes, não encontramos nenhum que tenha concluído o ensino médio, sendo constante a 

presença de pessoas analfabetas. Em relação às ocupações, a maioria são agricultores, sendo a 

renda proveniente de aposentadoria ou benefícios assistenciais. Talvez o fraco capital cultural 

incorporado e a pouca relação desenvolvida com a escola possam explicar a ausência de 

investimentos em projetos de longevidade escolar para os filhos. “Por não apresentarem uma 

familiaridade com a linguagem e a cultura da escola, as famílias de camadas populares 

mostram-se, muitas vezes, desprovidas de recursos capazes de propiciar melhores resultados 

escolares para os filhos” (ZAGO, 2000, p. 154).  

As famílias de Junior e Natalícia, embora não tenham tido condições de realizar 

uma trajetória longa, sempre incentivaram os filhos a ingressaram no ensino superior, como 

forma de conseguirem um emprego melhor do que eles conseguiram. A insistência em incutir 

desde cedo o gosto pelos estudos e a crença de que somente através dele é possível uma 

ascensão social pode ser explicada pela ausência de oportunidades que tiveram e pelo desejo 

de não ver o mesmo acontecendo na vida dos filhos. No entanto, para Natalícia a mobilização 

familiar não foi suficiente para criar um habitus voltado para os estudos nem disposições para 

crer na sua importância para mobilidade social. Esse fato é explicado por ela a partir da 

descrença no valor de seu diploma para conseguir um emprego.  

Para Bourdieu (1999) um dos efeitos do processo de democratização
178

 do acesso 

às instituições escolares pelas classes populares foi a modificação do valor econômico e 

simbólico dos diplomas, em virtude da multiplicação desses títulos e de seus detentores. E 

quem mais sofreu com isso foi justamente essas classes recém-chegadas ao ensino superior. 

Os alunos e os estudantes de famílias pobres têm todas as probabilidades de 

conseguir, no final de uma longa escolaridade, muitas vezes pagas com grandes 

sacrifícios, nada mais do que um diploma muito desvalorizado. Se fracassarem, o 

que continua sendo o destino mais provável para eles, estarão destinados a uma 

exclusão sem dúvida mais estigmatizante na medida em que tiveram, na aparência, 

‘suas chances’, [...]. Dessa forma, a instituição escolar é vista cada vez mais, tanto 

pelas famílias, como pelos próprios alunos, com um engodo e fonte de uma imensa 

decepção coletiva: uma espécie de terra prometida, sempre igual no horizonte, que 

recua à medida que nos aproximamos dela (BOURDIEU, 1999, p. 483).     
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Destarte, os dados mostraram, também, que embora a mobilização da família não 

tivesse uma ligação determinante com a entrada dos estudantes na universidade, grupos e 

pessoas exteriores ao núcleo familiar exerceram significativa influência nos processos de 

escolarização. “Quando a família não proporciona muitas referências facilitadoras para se 

trilhar com sucesso esses caminhos, os elementos socializadores que vêm de outros grupos 

podem significar efetivamente uma oportunidade” (VIANA, 1998, p. 74).  

Para Lahire (1997) a influência das famílias das camadas populares na 

escolarização dos filhos acontece dos domínios periféricos ao escolar, ou seja, sua presença se 

dá na transmissão de uma herança que preza pela boa conduta, pelo respeito, obediência as 

regras instituídas, perseverança e organização, características ligadas a uma “moral 

doméstica”. Embora o autor qualifique como periférica essa intervenção dos pais, tendo em 

vista que tais características não estão relacionadas diretamente a intencionalidade de projetos 

e estratégias de escolarização, consideramos que a transmissão dessas características 

permitiram a incorporação de disposições apreendidas no decorrer das vivências do ensino 

superior que possibilitaram uma apreensão das regras do jogo escolar com mais facilidade. “A 

regularidade das atividades, dos horários, das regras de vida rigorosas e recorrentes, as 

ordenações, os arranjos ou as classificações domésticas, produzem estruturas cognitivas 

ordenadas, capazes de colocar ordem, de dirigir, de organizar pensamentos” (LAHIRE, 1997, 

p. 25). 

Além disso, no processo de construção de estratégias escolares voltadas para uma 

longevidade escolar assumiram um papel significativo os mecanismos de socialização 

secundária. As redes de relações desenvolvidas entre amigos, o exemplo bem sucedido de 

alguém próximo, o incentivo do professor mostraram-se bem mais atuantes do que os 

membros da família nuclear. 

 

4.8.3 A vida de estudante 

 

A entrada de estudantes oriundos de camadas populares na universidade
179

 não 

pode ser concebida como um ato normal, corriqueiro ou esperado. Ela é, antes de tudo, 

encarada com muita desconfiança pelos outros (familiares, amigos e conhecidos), com 

surpresa, euforia, alegria pelos estudantes ingressantes, mas também, com muita preocupação. 
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Célia, Ana e Zack relataram que quando alguns conhecidos souberam que eles tinham sido 

aprovados para um curso superior olharam com desconfiança sobre o nível de exigência para 

entrada nos cursos e um deles comentou: “então deve ser fácil entrar lá, né?” Dora logo após 

saber da noticia da aprovação para o curso de Letras veio a preocupação de como contar para 

a família. Nas narrativas de todos os estudantes foi unanimidade a incerteza surgida logo após 

a aprovação no curso superior se realmente iriam conseguir cursar, em virtude das 

dificuldades financeiras. “A gente não deixa de fazer a matricula porque quer garantir a vaga, 

mas se você me perguntar se eu tinha certeza que ia estudar depois que fiz a matricula, eu não 

tinha. Nem sabia como ia fazer para vir, como ia fazer com a questão do transporte ou então 

da moradia” (informação verbal).
180

 Assim, após a euforia ensejada pela aprovação e 

possibilidade de ingressar na universidade, vem uma série de preocupações e incertezas, “uma 

série de poréns”, como disse um dos entrevistados.  

Para Portes (1993, p. 197) essa nova realidade, além da pressão imposta pelas 

necessidades materiais, irá produzir também uma pressão sobre os sujeitos, ditada pela 

necessidade de ser “bom aluno”, e um enorme conflito inaugurado pelas possibilidades de 

exploração de um mundo de consumo relacionado com a apropriação dos bens culturais, 

comprar livros, passeios culturais, filmes, viagens. “[...] um mundo que, embora se soubesse 

da existência dele, não se acreditava ser possível explorá-lo, porque ele não fazia parte das 

expectativas do universitário pobre”. Zack ao conhecer alguns lugares como o planetário do 

Dragão do Mar e o Museu de Fotografia, localizados em Fortaleza, lamentou não puder ir 

mais vezes a esses locais. “Eu não conhecia a capital, mas é muita coisa pra gente ver. Assim 

que eu me formar ou então quando sobrar um dinheiro quero voltar lá, ver os laboratórios de 

Física de novo, por mim eu ia uma vez por semana”.   

Se o ingresso no ensino superior pode ser percebido como o iniciar de um 

desbravamento de um novo mundo e por isso marcado por muitos sentimentos, às vezes, até 

contraditórios, a continuidade é determinada por rupturas e mudanças de regras. A começar 

pelas regras apreendidas no ensino médio. Para Coulon (2008) é necessário que o estudante 

aprenda o “oficio de estudante”, caso contrário continuará com um estrangeiro nesse mundo 

novo, aumentando as chances de ser eliminado ou de auto-eliminar-se.  

Para tanto, apreender o oficio de estudante requer uma passagem por alguns 

rituais de iniciação, o tempo de estranhamento; o tempo de aprendizagem e, por fim, o tempo 
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de afiliação e integração (COULON, 2008; TINTO, 1975)
181

. Nossa análise dos retratos 

sociológicos nesta sessão seguirá esse caminho.  

O tempo de estranhamento para os estudantes entrevistados teve como marcas as 

rupturas e transições que foram impelidos a fazer. A primeira delas na vida afetiva, na relação 

de proximidade desenvolvida com a família. Natalícia e Walan saíram da casa da família e 

foram morar na casa de pessoas que até então eram desconhecidas para eles. A mudança de 

moradia e a convivência com outra família os obrigaram a se adaptar (ou não) a regras 

impostas pelos novos contextos. Célia vivenciou esse tempo no momento em que soube da 

aprovação no curso de Engenharia Civil, uma vez que teve que organizar a vida e o trabalho 

com o objetivo de conseguir estudar. Para Ana, esse tempo demorou mais do que os demais 

entrevistados, tendo em vista que seus estudos foram interrompidos por um período. A 

segunda ruptura se deu nas condições de existência, sendo sentida por todos os entrevistados 

em maior ou menor grau. Essas condições ao passo que foram responsáveis pela incerteza se 

cursariam o ensino superior, acompanharam esses estudantes durante todo o percurso escolar. 

Outra ruptura se deu na relação com o saber e com os professores. No ensino superior a 

relação com os professores é muito mais frágil, mais reduzida e marcada pelo anonimato do 

estudante quando comparada com o ensino médio. A relação com o saber, por sua vez, se dá 

através do desenvolvimento de uma autonomia desse estudante em buscar novas fontes de 

pesquisa, “se virar para conseguir o livro que não tem na biblioteca, adivinhar como é o 

seminário que o professor quer e saber tudo que já aprendeu no passado, porque eles (o 

professor) sempre parte de que você já sabe o conteúdo do ensino médio”(informação 

verbal)
182

.  

O tempo da aprendizagem se completa quando o estudante se adapta a essa 

rupturas e mudanças, conseguindo progressivamente acomodar-se no novo mundo. É nessa 

transição entre o tempo do estranhamento e o da aprendizagem onde ocorrem com mais 

frequência os interrompimentos dos percursos escolares. Nessa fase, o estudante encontra-se 

na passagem entre dois “mundos”, pois ele nem é mais o egresso do ensino médio, nem 

apreendeu o oficio de estudante.  

O retrato sociológico de Dora ilustra o quanto a demora nesse tempo pode ser 

prejudicial a permanência com êxito no ensino superior. A estudante por uma série de 

condições vivenciadas, não se adaptou de imediato as regras institucionais, chegava atrasada 
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 Fragmento da entrevista realizada com Ana em setembro de 2017.  
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às aulas, culminando em reprovações; discordava do currículo do curso, lendo e estudando 

apenas assuntos que despertavam seu interesse, não desenvolveu uma boa relação com os 

professores e colegas. Ao mesmo tempo em que incorporou capital cultural através das 

leituras realizadas, provocando-lhe um não pertencimento ao grupo familiar de origem, não 

estava adaptada as regras do jogo escolar, ficando numa espécie de limbo. Silva (2011, p. 137) 

ilustra situação semelhante fazendo uma analogia com o protagonista de uma antiga fábula 

popular, o que dentro dos limites podemos estender para o caso de Dora.  

 

O Corvo, insatisfeito com sua condição, admirava à distância a comunidade dos 

pombos – marcada pela elegância, pela cultura e pela beleza. Até que, toma uma 

posição radical: pega uma lata de tinta branca e pinta-se inteiramente. Com essa 

nova roupagem, dirige-se ao pombal; lá chegando, é rapidamente identificado pelos 

pombos originais, que não permitem seu ingresso na sociedade. Decepcionado, 

decide voltar ao convívio de seus pares – os corvos. Lá chegando, todavia, a 

decepção se faz mais profunda: seus antigos irmãos não o reconhecem e o repudiam. 

Assim, sem ter o que tinha e não alcançando o que desejava, ficou o pobre corvo só, 

lamentando sua singular condição.  

 

Por outro lado, a partir do retrato sociológico de Célia percebemos que sua rápida 

passagem pelo tempo da aprendizagem, colaborou para que após um semestre tendo 

reprovados algumas disciplinas, pudesse ter êxitos parciais escolares. “Depois que reprovei, ai 

tive que me acostumar com as regras da universidade, ou eu me acostumava ou desistia. Não 

tinha muita escolha”. Ela elaborou estratégias de organização do tempo e de formas para 

aprender os conteúdos ministrados, no caso os grupos de estudos.  

Nos demais retratos encontramos algumas variações quanto ao período de 

permanência nesse tempo e as motivações. Para Junior e Ana foi nesse tempo que eles 

compreenderam que tinham dificuldades para apreender os conteúdos, no entanto buscaram 

estratégias para lidar com essas limitações, ele começou a participar de atividades extraclasse 

e ela recorreu a ajuda dos colegas. Natalícia, todavia, ainda está caminhando para ingressar 

nessa fase, tendo permanecido por mais tempo na fase do estranhamento, embora não tenha 

desistido do curso. Sua resistência em se adaptar e jogar de acordo com as regras do jogo 

pode ser explicada pelo seu desencantamento com a universidade. O acontecimento no qual 

um professor se refere de forma pejorativa a ocupação de terras pelo MST lhe marcou 

negativamente se estendo para o curso. Walan foi o estudante que passou menos tempo nessa 

fase, seu tempo de estranhamento foi logo marcado pela apreensão dos novos códigos do 

ambiente universitário e a fase seguinte, da integração e afiliação aconteceu sem grandes 

dificuldades.  
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E, por fim, tem-se o tempo da afiliação e integração a vida acadêmica, “ao longo 

do qual o estudante se torna definitivamente um membro”. É nessa fase que o ofício de 

estudante já foi totalmente incorporado e uma nova identidade surge: a de estudante 

universitário (COULON, 1998, p. 193). Se no tempo de aprendizagem, o estudante deveria 

conhecer as regras da instituição, nesse tempo ele deve aprender a interpretá-las para fazer uso 

da forma como está previsto nos manuais acadêmicos e reinterpretá-las. Sua definição como 

membro universitário se dá pelo uso competente de diferentes regras e instruções.  

Célia, a partir de sua trajetória narrada tendo como referência os quatro semestres 

cursados percebemos que quanto a sua permanência no ensino superior ela está afiliada 

institucionalmente e intelectualmente, tendo iniciado a passagem entre os tempos no segundo 

semestre, após a reprovação de algumas disciplinas e a tomada de decisão para buscar 

possibilidades para suprir as carências na aprendizagem trazidas principalmente do tempo em 

que passou sem estudar. Participar de grupos de estudos, pedir ajuda aos professores e aos 

colegas, condições fundamentais para sua afiliação, foi possível porque também estava 

integrada social e institucionalmente, o que permitiu o conhecimento e as disposições para 

buscar tais possibilidades. Na entrevista, a estudante narra um episódio em que solicitou 

revisão na composição de notas de uma disciplina e a partir da sinalização negativa do 

professor, ela recorreu a direção do Campus, levando como argumentos alguns dispostos 

sobre a forma como deve ser feita a avaliação previstos na LDB/1996. Essa iniciativa mostrou 

o potencial com que ela conseguiu incorporar as regras e interpretá-las a seu favor.  

Essa incorporação, pelo estudante, das regras previstas nos manuais das 

instituições, nos programas e projetos, nos currículos dos cursos, e também aquelas criadas no 

cotidiano das atividades, é fundamental para uma permanência exitosa. No entanto, quatro 

estudantes em suas narrativas citaram como ponto negativo e ao mesmo tempo dificultador da 

incorporação e aprendizagem dessas regras, a sua instabilidade decorrente de constantes 

mudanças, principalmente aquelas que se referem aos acordos estabelecidos em sala de aula 

entre professores e alunos e o difícil acesso aos locais onde seja possível encontrar essas 

regras escritas. Sabemos que um conjunto de regras se apoia, evidentemente na linguagem 

seja escrita ou falada, mas com frequência nas entrevistas as queixas apareceram relacionadas 

a não saber aonde encontrar os enunciados e, ainda, não saber interpretá-los.  

 

Além dos conteúdos das aulas, a gente precisa ficar esperta para conhecer as regras 

da instituição. Saber dos programas, como de monitoria, das bolsas. Mas é você que 

tem que correr atrás. Às vezes eu fico tão preocupada de perder os prazos, porque 

quando muito, isso é divulgado no site e a gente tem que adivinhar o dia para 

acessar o site e saber daquele programa, daquele projeto. Ai na nossa correria que 
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muitas vezes quando percebe a semana já acabou. Eu fico muito agoniada com isso, 

pra mim está sempre acontecendo alguma coisa que poderia ser bom e eu estou 

perdendo porque não consegui saber o que era dentro do prazo (informação 

verbal)
183

.  

 

Eu passei um semestre aqui e tudo que eu ia perguntar aos professores, eles falavam 

do ROD pra cá, do ROD pra lá. A nota era daquele jeito porque estava no ROD, a 

gente não podia usar celular na sala porque estava no ROD, mas nem sequer 

disseram o que era esse ROD para nós. Depois que eu fui entender que era o manual 

do estudante (informação verbal)
184

. 

 

Aqui as regras podem é está escrita, mas depende como cada professor quer usar. 

Tem professor que pode é está no manual, mas ele só faz o que quer e para quem ele 

quer, o pior é a gente não ter como falar nada, porque ai sim, você está condenada 

para o resto da vida. Estou falando aqui porque sei que não vai sair daqui 

(informação verbal)
185

.  

 

  

Os relatos mostram o quanto também é difícil o entendimento do funcionamento 

da instituição de ensino, a aparente “instabilidade” das regras provoca incerteza e angustias 

entre os estudantes. Às vezes, também, um sentimento de impotência diante da percepção de 

que existem privilégios, que as regras não são as mesmas para todos e que eles podem ser, a 

qualquer momento, vitimas de uma injustiça e com isso perder boas oportunidades em seu 

percurso acadêmico.   

Junior em seu percurso acadêmico desenvolveu estratégias para satisfazer algumas 

necessidades educacionais principalmente relacionados ao rendimento nas disciplinas, 

elaborou um projeto profissional de longo prazo, no entanto, a dúvida se seria esse o projeto a 

seguir, além das dificuldades em conciliar o trabalho na agricultura com o curso, dos 

deslocamentos de casa para a faculdade nos leva a afirmar que ele lutava para se integrar e se 

afiliar, mas as reprovações e as incertezas quanto a continuidade do curso, sempre o deixavam 

no tempo do estranhamento.  

Em relação a permanência de Dora, apesar das inúmeras dificuldades ela seguia o 

processo de afiliação, mas não podemos dizer o mesmo sobre a integração acadêmica e 

institucional. Ainda tinha dificuldades de desenvolver relações com os colegas de classe, 

realizar trabalhos em grupo, não tinha boa relação com os professores e sempre reclamava das 

formas como as regras estão dispostas e a quem servia. No entanto, essas reclamações não 

chegavam as instâncias necessária para que fosse feita alguma mudança. Essa insatisfação 

causava com frequência desmotivação para continuar as atividades letivas e, por conseguinte, 

ter êxito acadêmico.  
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Para Natalícia, o tempo da afiliação e permanência pode demorar a chegar. Seu 

desencantamento pelo curso e seu ceticismo em relação as possibilidades que uma formação 

superior pode proporcionar contribuem para uma possível evasão ou insucesso na consecução 

de estratégias e mobilizações para permanência no ensino superior. 

Walan dentre todos os estudantes entrevistados foi o que mais se mostrou 

integrado e afiliado a vida acadêmica e conseguiu em menos tempo. Provavelmente, a 

perseverança em perseguir um projeto de futuro profissional elaborado ainda quando era 

criança e certa resiliência diante das dificuldades encontradas, tenha possibilitado essa rápida 

transição entre os tempos e uma permanência escolar exitosa.  

Para Ana o tempo de afiliação e integração ainda não pode ser alcançado. Suas 

experiências de fracasso escolar, desgosto pela escola fizeram e as perdas de pessoas queridas 

podem ter dificultado a criação de uma confiança em si mesma e prejudicado sua auto-estima. 

Ela se sente inferior aos outros no espaço escolar e ainda não acredita que possa ter êxito no 

seu percurso acadêmico. 

Zack, dentre os entrevistados tinha o menor tempo de curso. Nas entrevistas não 

conseguimo9s muitos elementos que nos permitisse evidenciar em se ele havia realizado a 

transição para a afiliação e a integração, mas a descoberta do que pesquisar em seu trabalho 

de conclusão de curso e os planos em cursar uma pós-graduação podem apontar para um forte 

sinal de que o estudante tenha alcançado o tempo em análise.  

O que podemos brevemente concluir da vida de estudante é que mesmo tendo 

utilizado as lentes teóricas propostas por Coulon (2008) e Tinto (1975) não é possível inserir 

plenamente os estudantes, ou melhor, encaixa-los em determinada fase. Em cada momento 

eles guardam características da fase anterior e possibilidades para alcançar a fase seguinte. 

As marcas das dificuldades ocasionadas pela ausência de condições econômicas, 

de um projeto familiar de escolarização longa e pela dificuldade de mobilizar disposições para 

agir com confiança, auto-estima e esperança num futuro promissor nos remete a utilização da 

comparação que Lahire (1997) faz do processo de escolarização das camadas populares com 

uma frágil embarcação. Para ele, essas embarcações instáveis e construídas sob frágeis 

suportes “podem ir muito longe, mas em constante situação de risco e sistematicamente 

exposta ao naufrágio. O menor elemento perturbador é potencialmente comprometedor” 

(LAHIRE, 1997, apud TARÁBOLA, 2010, p. 229). Ao passo que a força de vontade e a 

determinação movida pelo interesse em concluir trajetórias escolares de sucesso também são 

motores para que a embarcação sujeita a interrupções de percurso e turbulências possa resistir 

e concluir seu trajeto com êxito. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Ao chegar nessa etapa, a de conclusão do estudo, penso que não se trata de chegar 

agora as considerações finais, de dizer algo definitivo sobre o tema que escolhi investigar. 

Com um olhar de quem olha “de perto e de dentro”, procurando perceber as vivências de 

sujeitos que ingressaram no ambiente universitário, chego a alguns achados de pesquisa. 

Esses não têm a pretensão de serem definitivos, mas de criarem novas perguntas, de seguir 

questionando, aprofundando a discussão, de seguir conversando.  

Ao buscar conhecer e analisar as trajetórias escolares de estudantes no sertão 

cearense que, apesar de condições socioeconômicas desfavoráveis e ausência de projetos de 

longevidade escolar, ingressaram no ensino superior, busquei organizar a pesquisa em dois 

eixos: 1) compreender as estratégias que os estudantes utilizam para permanecer e ter êxito no 

ensino superior; 2) discutir as políticas de expansão e interiorização da educação superior que 

se colocaram sob uma perspectiva de democratização desse nível de ensino. Esses dois pontos 

nos permitiram construir uma narrativa das trajetórias escolares a partir de uma análise macro 

e microssociológica, focando tanto nas experiências vivenciadas pelos interlocutores da 

pesquisa quanto na compreensão do contexto histórico no qual estão inseridos.  

 Nossa premissa inicial foi a de que as políticas de expansão e interiorização do 

ensino superior implementadas com mais intensidade nos anos de 2003 – 2016 possibilitaram 

que segmentos populacionais historicamente excluídos desse nível de ensino tivessem a 

oportunidade de ingressar em cursos universitários. No entanto, nossos achados apontam que 

para falar de democratização da educação é preciso considerar também as condições de acesso, 

permanência e êxito que circundam os itinerários estudantis.  

No que se refere às trajetórias pesquisadas encontramos alguns pontos em comum 

que merecem destaque: 1) nenhum dos estudantes teria ingressado no ensino superior se não 

fosse as ações de expansão e principalmente de interiorização que permitiram esse acesso ao 

ensino superior se desse mais próximo de seus locais de moradia e da referência familiar. 2) as 

dificuldades de permanência e êxito são agravadas pelas necessidades econômicas que já 

existiam antes de cursarem o ensino superior, mas que também foram intensificadas tendo em 

vista a assunção de novas necessidades. As estratégias de superação dos limites que essas 

condições impõem acontece, em sua maioria, através da busca por trabalho, apoio 

institucional como auxílios estudantis, bolsas de monitoria e pesquisa, ou de apoio de colegas 

e familiares; 3) um dos principais problemas enfrentados para ter um bom rendimento 

acadêmico reside na qualidade do ensino básico público e nas condições de aprendizagem que 
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tiveram. Encontramos nesse fator uma das razões que dificultaram o processo de afiliação e 

integração ao ensino superior, além da origem social. Embora tenham concluído a educação 

básica, o acesso ao conhecimento e a efetiva aprendizagem se mostrou insuficiente para o 

desenvolvimento de um habitus estudantil; 4) 

Bourdieu e Passeron (2014) ao analisarem o percurso escolar de estudantes 

universitários franceses reafirmam que a origem social, mais que outros marcadores sociais de 

distinção como gênero, idade, religião, referências familiares, é condição para o sucesso 

escolar, sobretudo, no ensino superior. Essa origem social também demarca a relação com o 

saber, principalmente com a reprodução de capital cultural, tendo em vista que a tradição 

pedagógica de seleção e transmissão de conhecimentos, da educação básica ao ensino superior, 

está ligada à reprodução da cultura das classes dominantes, desconsiderando, muitas vezes, as 

demandas e saberes construídos na e pelas classes populares.  

Segundo esses autores, para os grupos que não são portadores de uma herança 

cultural e de condições sociais e econômicas favoráveis, a relação com o saber e com o ensino 

superior, de forma geral, se caracteriza pela atividade laboriosa, de esforço, de negações e 

privações, além da grande perspectiva de mobilidade social depositada no diploma do ensino 

superior. Nessa perspectiva, amparados nas referências desses autores e nas análises 

mostradas ao longo dessa dissertação, sugerimos como forma de melhorar o trabalho da 

instituição escolar no atendimento aos estudantes oriundos de camadas populares, uma 

mudança no modelo de organização pedagógica do ensino superior. A necessidade de se 

conhecer o perfil social dos estudantes que ingressam no ensino superior como primeiro 

momento de um planejamento escolar, assumindo assim a perspectiva da equidade social 

durante todo o percurso do ensino e o desenvolvimento de metodologias de aprendizagem 

voltadas para as demandas e necessidades apresentadas pela maioria dos estudantes, nos 

parece ser o inicio do desenvolvimento de estratégias que dialoguem com as desigualdades 

sociais e educacionais e rompa com a lógica da manutenção de privilégios sociais ensejados 

pela transmissão de uma herança cultural.    

Nessa mesma perspectiva, Coulon (2008) propõe a pedagogia da afiliação que 

consiste em buscar desenvolver atividades que compensem o déficit de capital cultural e 

aprendizagem trazidos dos percursos escolares anteriores. Seria um modelo de ensino em que 

se busque criar disposições nos estudantes para o desenvolvimento de técnicas para escrever, 

realizar pesquisas bibliográficas, visita a equipamentos de arte e práticas que possibilitem o 

desenvolvimento de uma autonomia intelectual. 

Para Bourdieu e Passeron (2014, p. 101) falar em democratização do ensino 
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significa considerar a implementação de uma nova pedagogia, uma nova relação e 

transmissão do saber 

Assim, mesmo com o intenso processo de expansão que permitiu que mais 

estudantes tivessem acesso ao ensino superior, não podemos falar em democratização da 

educação superior, quando as oportunidades de acesso, permanência e êxito ainda 

permanecem desiguais, mesmo que em menor grau se comparado a vintes anos atrás. Os 

estudos desenvolvidos por Souza (2009) mostraram que ainda existe uma estratificação social 

do acesso ao ensino superior público, sendo as vagas ocupadas em cursos de maior prestigio e 

concorrência por uma maioria de jovens provenientes de grupos privilegiados social e 

economicamente.   

Embora não possamos afirmar que a restrição econômica é condição suficiente 

para compreensão das facilidades e dificuldades para os processos de integração e afiliação ao 

ensino superior dos estudantes interlocutores deste trabalho, não podemos desconsiderar o 

peso que essa condição impõe para o desenvolvimento de trajetórias escolares de sucesso. Ter 

as condições básicas de sobrevivência satisfeitas representa para os estudantes uma condição 

necessária para se dedicaram mais e com maior qualidade aos estudos. Sob esse aspecto, 

politicas de permanência como a assistência estudantil é vital para esses estudantes, desde que 

não seja desenvolvida e compreendida como a única política capaz de garantir o direito a 

educação.  

E por fim, parece oportuno dizer que nesse estudo nosso recorte de análise foi a 

origem social como marcador de distinção no ensino superior, no entanto, existem outros 

marcadores sociais que também merecem ter os estudos aprofundados, como as necessidades 

educacionais especificas. Como se dá o acesso, permanência e êxito de pessoas com 

necessidades educacionais específicas como transtornos mentais, transtorno global do 

desenvolvimento, altas habilidades e pessoas com deficiência? Eis, uma das questões a serem 

desenvolvidas em estudos posteriores, sob a metodologia de retratos sociológicos. 
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APÊNDICE A – FICHA DE IDENTIFICAÇÃO 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM POLÍTICAS PÚBLICAS E GESTÃO DA 

EDUCAÇÃO SUPERIOR 

TITULO DO PROJETO DE PESQUISA: As trajetórias escolares de estudantes de 

camadas populares: estratégias de permanência e êxito na educação superior pública.   

 

FICHA DE IDENTIFICAÇÃO DE ENTREVISTADOS 

1.Nome:                                                                                 

2.    Idade:             

3. Município de residência:                                                      

3.1 Rural ou 3.2 Urbano: 

4. Instituição:                                     4.1 Curso:                                          

4.2 Semestre: 

5. Etnia:                                               6.  Família recebe bolsa 

família? 

7. Já teve alguma reprovação?  

8. Contato: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



184 

 

APÊNDICE B – ROTEIRO DE ENTREVISTA COM ESTUDANTES 

 

Objetivo: Realizar entrevistas biográficas para construção de retratos sociológicos. 

 

1. Origens Sociais:  

 

 Onde seus pais/responsáveis trabalham? Até quando eles estudaram? 

 Você tem irmãos? Quantos? O que eles fazem? 

 Como foi/é a educação que seus pais deram a vocês e a seus irmãos? 

 O que você costuma fazer nos momentos de lazer? E em casa? 

 Como foi sua infância? Costumava brincar? Com quem? 

 

2. Configuração e mobilização familiar a respeito da vida escolar: 

 

 O que você gosta de fazer nos momentos livres?  

 Qual a participação de pais/responsáveis em sua vida escolar? 

 Você se considera um bom estudante? 

 O que seria um estudante? 

 Durante sua vida escolar, você e sua família passaram por alguma dificuldade 

financeira? Como resolveram o problema. 

 

3. Descrição da trajetória escolar: 

 

 Quando você entrou na escola? Quantos anos você tinha? 

 Quais suas lembranças a respeito de seus primeiros anos de escola? 

 Tem algo que te marcou? 

 O que você gostava de fazer na escola? 

 Algum/a professor/a lhe marcou? De que forma? 

 Quanto aos deveres de casa, qual era sua rotina? Alguém ajudava? 

 Como eram suas notas no EF e no EM? 

 Como você se identificou com a área do seu curso superior? 

 Quais os motivos que levaram a escolha do curso? 

 

4. Permanência e êxito no ensino superior 

 

 Você conhece a estrutura curricular e o projeto pedagógico do seu curso? 

 Você conhece as ações do Programa Nacional de Assistência Estudantil? Recebe 

algum tipo de auxílio?  

 Como foi seu primeiro semestre? E os demais? 

 Como é sua rotina na universidade? Com quem mora? Tem atividades de lazer? 
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 Como é sua rotina de estudos? Participa de monitoria? Projetos de pesquisa e 

extensão?  

 Já teve alguma reprovação?  

 Quais os motivos da reprovação? 

 Qual sua relação com os professores, coordenadores de curso e técnicos da 

universidade? 

 Financeiramente, você enfrenta dificuldades? Quais? Como as resolve? Essas 

dificuldades interferem no seu rendimento acadêmico? 

 Você considera que teve problemas para se adaptar ao ensino superior? 

 Para você, quais os fatores, práticas e ações institucionais que interferiram 

positivamente em sua trajetória acadêmica? E negativamente? 

 O que pretende fazer quando se formar? 

 Sabe quais os espaços de atuação profissional? 

 

5. Outras sociabilidades: 

 

 Fale de você ...como você avalia a sua trajetória escolar? 

 Como você percebe sua trajetória escolar em relação a outras pessoas da família ou 

amigos próximos? 

 Quais formam as pessoas mais importantes? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


