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UMA CONVERSA 

 

Galileu e a ciência vão mal, obrigado. 

Um monge moço, que não fora convidado, 

Filho de pobre gente pobre, 

Quer saber como o saber se descobre. 

Quer saber como saber. 

 

No palácio do embaixador florentino, em Roma. Galileu escuta o Pequeno Monge, que após a 

sessão do Collegium Romanum lhe havia assoprado a conclusão do astrônomo papal. 

 

GALILEU - Pode falar, fale! A roupa que o senhor usa lhe dá o direito de dizer toda e qualquer 

coisa. 

O PEQUENO MONGE - Eu estudei matemática, senhor Galileu. 

GALILEU - Não seria má coisa, se levasse o senhor a conceder que dois mais dois, ao menos 

de vez em quando, fazem quatro! 

O PEQUENO MONGE - Senhor Galileu, há três noites eu não durmo. Eu não consegui 

conciliar o Decreto, que eu li, com o satélite de Júpiter, que eu vi. Decidi que rezava missa hoje 

cedo e vinha ver o senhor. 

GALILEU - Para me dizer que não há satélites de Júpiter? 

O PEQUENO MONGE - Não. Mas consegui perceber a sabedoria do Decreto. O Decreto me 

fez ver que a pesquisa desenfreada é perigosa para a humanidade, e eu decidi renunciar à 

astronomia. Apesar disso, ainda faço questão de submeter ao senhor os motivos que podem 

levar, mesmo um astrônomo, a desistir da elaboração de uma certa teoria. 

GALILEU - Pois lhe digo que esses motivos eu conheço bem. 

O PEQUENO MONGE - Entendo que o senhor esteja amargo. O senhor está pensando em 

certos poderes extraordinários de que a Igreja dispõe. 

GALILEU - Diga de uma vez: instrumentos de tortura. 

O PEQUENO MONGE - Mas quero lembrar outras razões. O senhor permita que eu lhe fale 

de mim. Nasci no campo, sou filho de camponeses.  São gente simples. Sabem tudo sobre a 

oliveira, mas pouco além disso. Observando as fases de Vênus, vejo os meus pais diante de 

mim, sentados diante do fogão, com a minha irmã, comendo o seu queijo. Acima deles vejo o 

teto, escurecido pela fumaça de muitos séculos, e vejo bem as suas mãos velhas e deformadas, 

segurando a colher pequena. A vida deles não é boa, mas até a sua desgraça manifesta uma certa 

ordem. São os vários ciclos, desde os dias de lavar o chão, até as estações no olival, até o 

pagamento dos impostos. Há regularidade nos desastres que eles sofrem. As costas de meu pai 

vergam, mas não é de uma vez, é um pouco mais em cada primavera, trabalhando nas oliveiras; 

e os partos, é a mesma coisa, vinham regularmente, até deixar a minha mãe acabada. Para subir 

por esses caminhos desgraçados, arrastando um cesto e pingando suor, para parir os filhos, e até 

para comer, é preciso ter força, e essa força de onde é que eles tiram, se não do sentimento da 

constância e da necessidade, que lhes vem olhando os campos, olhando as árvores, que 

reverdecem todos os anos, vendo a igreja pequena, ouvindo a Bíblia aos domingos. Eles estão 

seguros - foram ensinados assim - de que o olho de Deus está posto neles, atento, quase ansioso, 

de que o espetáculo do mundo foi construído em torno deles, para que eles, os atores, pudessem 

desempenhar os seus papéis grandes ou pequenos. Que diria a minha gente se ouvisse de mim 

que moram num pedaço pequeno de rocha que gira ininterruptamente no espaço vazio, à volta 

de outra estrela, um pedaço entre muitos, sem maior expressão? Para que tanta paciência e 

resignação diante da miséria? Elas não ficariam sem cabimento? Qual é o cabimento da Sagrada 

Escritura que explicou tudo e que disse que tudo é necessário, o suor, a paciência, a fome, a 

submissão, se ela agora está toda errada? Não, eu vejo os olhos deles ficando ariscos, vejo como 

descansam a colher, vejo como eles se sentem traídos e esbulhados. 

Então o olho não está posto em nós, é o que pensam. Nós é que precisamos cuidar de nós 

mesmos, sem instrução, velhos e acabados como estamos? Nenhum papel nos foi destinado 

afora este papel terreno e lamentável, numa estrela minúscula, inteiramente dependente, que não 



tem nada girando à sua volta? Não há sentido na nossa miséria; fome não é prova de fortaleza, é 

apenas não ter comido; esforço é vergar as costas e arrastar, não é mérito. O senhor compreende 

agora a verdadeira misericórdia maternal, a grande bondade da alma que eu vejo no Decreto da 

Santa Congregação. 

GALILEU - Bondade da alma! Provavelmente, o que o senhor quer dizer é só que não sobrou 

nada, que o vinho foi bebido, que a boca deles está seca, de modo que o melhor é beijar a 

batina! Mas por que não há nada? Por que é que só é ordem, neste país, a ordem da gaveta 

vazia? E necessidade só existe a de se matar no trabalho? Em meio das vinhas carregadas, ao pé 

dos trigais! Seus camponeses pagam a guerra que o Vigário do suave Filho de Deus provoca na 

Espanha e na Alemanha. Por que ele põe a Terra no centro do universo? Para que o trono de 

Pedro possa ficar no centro da Terra! É isso que importa. O senhor tem razão, não são os 

planetas que importam, são os camponeses. E o senhor, não me venha com a beleza dos 

fenômenos que o tempo redourou! O senhor sabe como a ostra margaritífera produz a sua 

pérola? É uma doença de vida ou morte. Ela envolve um corpo estranho, intolerável para ela, 

um grão de areia, por exemplo, numa bola de gosma. Ela quase morre no processo. A pérola que 

vá para o diabo. Eu prefiro a ostra com saúde. A miséria não é condição das virtudes, meu 

amigo. Se a sua gente fosse abastada e feliz, aprenderia as virtudes da abastança e da felicidade. 

Hoje, a virtude dos exaustos nasce da terra exausta, e eu abomino isso.  Meu caro, as minhas 

novas bombas d'água fazem mais milagre do que a sua ridícula trabalheira sobre-humana. - 

"Crescei e multiplicai-vos", pois os campos são estéreis e a guerra vos dizima. O senhor quer 

que eu minta à sua gente? 

O PEQUENO MONGE muito agitado - São os motivos mais altos que nos mandam calar, é a 

paz de espírito dos miseráveis. 

 (...) 

O PEQUENO MONGE - Mas o senhor não acha que a verdade, se for verdade, se afirma 

mesmo sem a gente? 

GALILEU - Não, não, não. Só se afirma a verdade que nós afirmamos; a vitória da razão só 

pode ser a vitória dos homens racionais. 

Quando os senhores descrevem os camponeses, é como se eles fossem musgo no teto da 

choupana! Como pode alguém pensar que o interesse deles possa ser contrariado pelo teorema 

da soma dos ângulos de um triângulo! Porém, se eles não se põem em movimento e não 

aprendem a pensar, mesmo o mais engenhoso sistema de irrigação não lhes adiantará nada. 

Diabo, eu vejo a paciência divina de sua gente, mas e a fúria divina, onde ficou? 

O PEQUENO MONGE - É gente cansada! 

GALILEU joga-lhe um pacote de manuscritos - Meu filho, você é físico? A razão dos 

movimentos do mar, enchentes e vazantes, está aí. Mas você não deve ler, ouviu? Como é, já 

está lendo? Mas então você é físico? 

O Pequeno Monge está mergulhado na leitura. 

GALILEU - O fruto da árvore do saber! Ele já está se empanturrando. Ainda que seja a 

maldição eterna, ele não resiste e se empanturra, comilão infeliz! Às vezes eu penso: eu bem 

que ficaria preso dez braças debaixo da terra, onde não viesse mais luz, para saber o que é isso: 

a luz. E o pior: o que eu sei, eu passo adiante. Como um namorado, como um bêbado, como um 

traidor. É propriamente um vício, e leva à desgraça. Por enquanto eu digo as coisas ao fogão, 

mas por quanto tempo? 

O PEQUENO MONGE aponta uma passagem nos papéis - Esta frase eu não entendo. 

 

GALILEU - Eu lhe explico. 

 

Bertolt Brecht 

Leben des Galilei (A vida de Galileu) 
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Esta pesquisa tem por objetivo refletir sobre o processo de constituição de nove jovens 

estudantes ingressantes em diferentes cursos da Universidade de São Paulo em 2014 

egressos de escolas públicas e participantes do cursinho oferecido pelo Programa 

Preparatório para o Vestibular da USP, PPVUSP, em 2013. Para tanto, utilizou-se a 

perspectiva analítica da individuação, tal como proposto pelo sociólogo Danilo 

Martuccelli, para analisar o conjunto de fatores estruturais enfrentados pelos estudantes, 

em uma articulação entre processos sociais e experiências pessoais que configura o 

trabalho do indivíduo sobre si mesmo. Traça-se um perfil dos alunos do PPVUSP e 

daqueles que ingressaram na Universidade, em comparação ao universo dos demais 

aprovados no vestibular da FUVEST, a partir de dados socioeconômicos fornecidos por 

autodeclaração pelos candidatos àquela instituição. Tendo em vista a crítica às 

insuficiências das teorias chamadas disposicionalistas, empreende-se um procedimento 

indutivo a partir da análise das entrevistas compreensivas realizadas com nove 

estudantes daquele grupo ao final dos dois primeiros semestres letivos de seus 

respectivos cursos de graduação para construir as provas que constituem esta pesquisa: a 

familiar, a escolar, a da mobilidade urbana e aquela referente à sociabilidade. A 

discussão sobre esses desafios estruturais de nossa sociedade e o modo pelo qual jovens 

estudantes recém ingressos na USP os vivenciam e como respondem peculiarmente a 

eles permite compor um cenário da individuação deste grupo social, assim como 

problematizar as configurações, mutações e ações da estrutura sociohistórica na 

fabricação de indivíduos como eles. 
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TARÁBOLA, F.S. Aspirants: challenges faced by USP undergraduate students with an 

academic pathway in the public-sector within the context of the new political and social 

tensions in Brazil. 2015. 424 p. Doctoral Thesis – School of Education, University of 

São Paulo, São Paulo, 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

This research discusses the process of constitution of nine young freshmen in different 

undergraduate programs at the University of São Paulo in 2014, a focus group of 

students with an academic pathway in the public-sector who attended PPVUSP, a 

Preparatory Course to sit for the University Entry Exam at USP in 2013. The 

perspective of analytic individuation, as suggested by sociologist Danilo Martuccelli, is 

adopted to analyse the body of structural factors these students had to face in an attempt 

to articulate social processes and personal experiences that translate into the actions of 

the individuals upon themselves. Based on socioeconomical data gathered from self-

declaration forms, a profile of PPVUSP students and of those who were actually 

admitted at the university is constructed in contrast with the profile of other applicants 

who passed the University Entry Exam. Considering the critique of the so-called 

dispositional theories, we adopt an inductive procedure rooted in the analysis of 

comprehensive interviews with nine students of the focus group after they had 

completed two terms in their respective undergraduate programs in order to collect 

evidence for the structural categories that support this research: family, school, urban 

mobility and sociability. The discussion of these structural challenges within our society 

and the singular ways through which these young freshmen at USP experience and 

respond to them allows us to depict a scenario of individuation of this social group, as 

well as problematize the configurations, mutations and actions of the sociohistorical 

structure in the fabrication of such individuals.  

 

 

KEY-WORDS: Socialization and individuation. Youth. Access and permanence in 

Higher Education. Undergraduate student. Democratization in Brazilian society. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Eu era professor de Filosofia e Sociologia em cinco escolas estaduais de Ensino 

Médio em municípios da Grande São Paulo quando o Programa Universidade para Todos, 

ProUni, foi criado. Naquelas escolas pobres, situadas em bairros periféricos, com alunos e 

professores de perfis socioeconômicos igualmente próximos à base de uma imaginável 

pirâmide de posições pude presenciar e participar de um fenômeno que me trouxe de volta 

à vida acadêmica: o alargamento dos horizontes de possibilidades, também conhecido pela 

alcunha de surgimento da esperança.  

Aqueles jovens viram que um deles – morador da mesma comunidade, vizinho, 

primo, conhecido, de nome familiar, mesma ascendência nordestina, com o mesmo cabelo 

pixaim, pardo, negro, afro, formado na mesma escola pública que eles – tinha entrado em 

uma faculdade. Qualquer faculdade não, tratava-se para eles daquela que facultava o 

direito ao acesso ao degrau da sonhada ascensão via trabalho assalariado e consumo. 

Foi assim que pretendi em 2007, quando ingressei no Programa de Pós-Graduação 

em Educação da USP, Universidade em que me formara, na qual minha mãe trabalhou 

durante toda a minha vida até então, pensar na novidade da mudança no engajamento nos 

estudos daqueles meninos e meninas que dia a dia encontrava na sala de aula.  

Tal pesquisa não foi feita, o projeto de mestrado levado a cabo foi outro por causa 

de diversas contingências, mas também por não dispor ainda naquele momento de clareza 

teórico-conceitual para apreender a relação entre aquilo que Wright Mills designou de 

ligação entre biografia e história: 

 

(...) os homens não definem, habitualmente, suas ansiedades em termos 

de transformação histórica e contradição institucional. O bem-estar que 

desfrutam, não o atribuem habitualmente aos grandes altos e baixos das 

sociedades em que vivem. Raramente têm consciência da complexa 

ligação entre suas vidas e o curso da história mundial; por isso, os 

homens comuns não sabem, quase sempre, o que essa ligação significa 

para os tipos de ser em que se estão transformando e para o tipo de 

evolução histórica de que podem participar. Não dispõem da qualidade 

intelectual básica para sentir o jogo que se processa entre os homens e a 

sociedade, a biografia e a história, o eu e o mundo. Não podem enfrentar 

suas preocupações pessoais de modo a controlar sempre as 

transformações estruturais que habitualmente estão atrás deles. (Mills, 

1969, p. 10) 
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 Preso ainda ao peso da minha formação, a temática foi mantida, mas os alunos 

egressos de escolas públicas ingressantes no Ensino Superior foram estudados por mim 

dentro do escopo da chamada sociologia disposicionalista, perscrutando os indivíduos em 

questão tão-somente pela sua própria trajetória – quando muito, de sua própria família – e 

aquilo que conseguiram fazer de tanta pluralidade e contradição socializadoras e 

incorporadas
1
. A inevitável e frustrante conclusão a que cheguei foi que os jovens 

estudantes da Universidade de São Paulo vindos da escola pública paulista eram nada mais, 

nada menos que plurais e contraditórios (inclusive naquilo que ativam ou desativam em 

suas ações) como qualquer outro indivíduo que passou por semelhantes processos de 

constituição. 

 Foi o contato com a sistematização das chamadas sociologias do indivíduo
2
 e as 

concepções acerca do indivíduo forjado pelas provas que permitiu naquele momento 

ultrapassar o modelo de constituição dos indivíduos (e reflexão sobre suas ações) via 

relação entre ação, disposição e posição e esboçar uma dinâmica mais longeva e sempre 

inacabada de singularização face o enfrentamento de provas e desafios
3
. 

Entretanto, tal apropriação de alguns conceitos ainda não correspondia ao emprego 

de uma determinada perspectiva sobre a sociedade, sobre a constituição dos indivíduos e 

um modo de se fazer sociologia que lhes davam organicidade. O uso dos conceitos erigidos 

na teoria desenvolvida por Martuccelli para enfrentar a questão sobre  

qual sociedade vivemos e “que desafios históricos socialmente produzidos, culturalmente 

representados, desigualmente distribuídos aos quais os indivíduos estão obrigados a 

enfrentar no seio de um processo estrutural de individuação”
4
 não daria conta de responder 

a fraca relação entre um conjunto de processos estruturais, uma trajetória coletiva e uma 

experiência pessoal que se apresentava nos indivíduos então estudados por mim, a quem, 

por total clareza da não conformidade entre ação e posição, denominei de ornitorrincos.  

Mas foi a análise de que a despeito do passado incorporado aqueles jovens 

estudantes universitários desenvolviam um trabalho sobre si mesmos ao se depararem com 

a necessidade de superar os desafios escolares e culturais apresentados ao longo de suas 

                                                 
1
 Como é possível localizar fartamente na apropriação feita por Bernard Lahire das concepções desenvolvidas 

por Pierre Bourdieu sobre a relação entre habitus dos indivíduos e posições sociais, em um jogo entre ações e 

posições em diversas situações no mais das vezes coerentemente ajustadas (pois o desajuste entre as atitudes 

e as estruturas redunda na fratura do habitus, o que acarretaria substantitva perda de capacidade explicativa 

das regularidades do mundo social (Martuccelli, 1999, p. 114).  
2
 Martuccelli e De Singly Les sociologies de l’individu. Paris: Ed. Armand Colin, 2009. 

3
 Martuccelli, La société singulariste, 2010, p. 119 

4
 Martuccelli, Forgé par l’épreuve. Paris: Armand Colin. 2006. 
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trajetórias na USP que me despertou a atenção para a discussão sobre a constituição de si a 

partir do enfrentamento de provas. Não sabia ainda, mas, em movimento reflexivo, arrisco 

dizer que àquela época, a minha questão já era sobre o processo de individuação. 

A continuidade dos estudos sobre a obra desenvolvida por Danilo Martuccelli nas 

atividades e debates do Grupo de Estudos de Temáticas da Sociologia da Educação, 

GETESE, coordenado pela professora Marília Sposito permitiu enfim compreender que as 

ferramentas analíticas de Martuccelli foram, muito ao contrário, desenvolvidas para 

superar as contradições e lacunas no modo de perceber a integração do indivíduo com a 

sociedade. Martuccelli propõe superar os problemas apresentados pelo estudo dos 

processos de socialização e subjetivação e apostar no estudo daquilo que chama de 

individuação: 

 

A dinâmica essencial da individuação combina um ser diacrônico com 

um ser sincrônico, tratando de interpretar no horizonte de uma vida – ou 

de uma geração – as consequências das grandes transformações 

históricas. A articulação entre esses dois seres explicita a personalidade 

desta perspectiva, a saber, o questionamento do tipo de indivíduo que 

fabrica estruturalmente uma sociedade. Neste marco, os diferentes 

processos sociais, ligados a transformações econômicas, políticas ou 

culturais, não ficam em segundo plano, limitando-se a ser uma espécie de 

“adorno” distante, pelo contrário, são estudados através de diferentes 

metodologias, nas formas concretas pelas quais se inscrevem nas 

existências individuais. Em resumo, uma sociologia da individuação se 

afirma como uma tentativa para escrever e analisar, a partir da 

consideração de algumas grandes transformações históricas, a produção 

dos indivíduos. A questão não é então saber como o indivíduo se integra 

à sociedade pela socialização ou se libera por meio da subjetivação, mas 

de dar conta dos processos históricos e sociais que o fabricam em função 

das diversidades sociais. (Martuccelli, 2007, p. 30) 
 

Justamente para tentar dar conta de pensar sobre os diversos desafios que enfrentam 

os jovens estudantes que ingressam no Ensino Superior no nosso atual modelo de 

sociedade que se estabeleceu como estratégia investigativa nesta pesquisa a articulação 

entre três eixos: um eixo diacrônico, um eixo sincrônico e, por fim, um eixo biográfico no 

qual se encontram os domínios mais ou menos comuns de atividades através das quais 

decorre uma vida individual
5
.  

Para dar conta de relacionar as transformações estruturais da sociedade brasileira, 

com ênfase na redução da pobreza e da desigualdade e as mudanças no modelo de ingresso 

de uma das mais concorridas instituições do país, a Universidade de São Paulo (Eixo 

                                                 
5
 Cf. o texto programático de Martuccelli Pour une sociologie de l’individuation, 2004, p. 296. 
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Diacrônico), com a posição social de jovens estudantes ingressantes na USP em 2014 

egressos de escolas públicas e participantes de um programa de preparação para o 

vestibular oferecido pela própria Universidade em 2013 (Eixo Sincrônico) e os percursos 

individuais e trajetórias de vida de cada um desses alunos (Eixo Biográfico), articulou-se a 

noção de provas para ajustar os percursos de vida às configurações históricas de acordo 

com as posições ocupadas na estrutura social. 

Acredito que a aproximação a alguns desafios comuns (o investimento nos estudos 

e suas implicações para outras esferas da vida tão importantes para os jovens, a relação 

entre autonomia e independência face às famílias, a questão da mobilidade urbana e o 

sentimento de desperdício do tempo etc.) vivenciados por um grupo de nove estudantes de 

diferentes cursos e carreiras da Universidade de São Paulo que enfrentaram a difícil 

passagem da escola pública para o Ensino Superior via participação no Programa 

Preparatório para o Vestibular da USP em 2013 durante os primeiros momentos (primeiro 

e segundo semestres) da experiência universitária contribui para a reflexão sobre o que 

representa essa seleção, que modelo de Universidade é esse, qual é o estágio da relação 

entre justiça e desigualdade social na sociedade, questões que podem suscitar uma outra 

mirada às recentes transformações vivenciadas no Brasil neste início de século XXI, 

período de mudanças sociais significativas, mas cuja efetividade depende de 

aprofundamentos ou do resultado de conflitos ainda em curso. 

Trata-se aqui ainda de esboçar uma reflexão sobre as questões relativas à coesão 

social e à democracia em nosso país em um contexto de aceleração de transformações 

socioeconômicas e de demandas por direitos e questionamentos sobre as antigas e 

arraigadas relações assimétricas: houve entre nós uma mudança de compreensão e 

expectativa de direitos (incluindo o de consumo) que vem modificando paulatinamente o 

tecido social a ponto de levar a demanda de horizontalização das relações a um 

transbordamento para cima, incidindo também sobre o sistema político? O processo de 

redemocratização da política entendida como o jogo eleitoral vê-se em xeque por um 

movimento profundo de tensionamento democratizador das instituições por indivíduos 

com novas e paradoxais expectativas e participação político-associativa. Há no Brasil, 

portanto, a recolocação do problema já identificado para o conjunto dos países latino-

americanos: a tradução institucional das formas de vida social
6
.  

                                                 
6
 Ver o belo texto de Bernardo Sorj e Danilo Martuccelli El desafío Latinoamericano: cohesión social y 

democracia, 2008.  
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Pretende-se, portanto, com esta pesquisa, apresentar uma contribuição às reflexões 

acerca dos modelos de indivíduo produzidos socialmente durante tal momento de transição 

de modelos sociais; à semelhança do questionamento empreendido por Martuccelli
7
 a 

respeito da construção de indivíduos neoliberais na e pela sociedade chilena, será possível 

conceber a constituição de indivíduos do tipo democráticos afeitos à justiça social, à 

participação e contrários às desigualdades duradouras características do país? A 

convivência com instituições regidas por princípios democráticos e tendo em vista a 

concretização da justiça social por meio da redução das desigualdades alteraria os padrões 

de individuação de jovens estudantes que investem no prolongamento de suas 

escolaridades apostando em si ao enfrentarem o desafio da avaliação e seleção de 

concorridos exames vestibulares para universidades públicas prestigiosas?  Por meio da 

interação com quais provas constituir-se-iam esses indivíduos? Quem são e o que desejam 

esses jovens que são aspirantes em duplo sentido: naquilo que almejam, em suas 

expectativas e anseios, além do caráter de iniciantes, pois na maior parte das vezes são 

novatos, neófitos, pioneiros de suas famílias ou grupos sociais a seguirem tão longe nessa 

trilha escolar e social. 

À semelhança da reflexão realizada por Sérgio Adorno sobre os aprendizes do 

poder, os bacharéis de direito que vivenciaram a experiência do chamado publicismo 

político acadêmico liberal, acredita-se que a investigação sobre o modelo de inserção em 

uma das instituições mais concorridas do país, por jovens advindos do momento recente de 

maior aceleração da diminuição da desigualdade social, pode vir a contribuir para a 

constituição de uma perspectiva sobre a atual configuração da própria sociedade brasileira 

e de seus diferentes modelos de individuação. Especificamente, sobre a individuação de 

jovens estudantes em um contexto de clivagem das relações e instituições sociais. Para 

tanto, tentar-se-á, aqui, fazer uma aproximação aos desafios enfrentados por egressos de 

escolas públicas no ingresso e transcurso do primeiro ano em diferentes cursos e carreiras 

universitárias na Universidade de São Paulo, historicamente afeita ao modelo de seleção e 

avaliação pelo mérito (no caso, acadêmico), com objetivo de apreender como respondem a 

alguns desafios estruturais existentes em nossa sociedade. Acredita-se que desvendar esses 

desafios vividos por jovens pode contribuir para os estudos sobre os processos de 

individuação no Brasil, ainda que, nesta pesquisa, o foco seja em tal grupo específico. 

                                                 
7
 Cf. Martuccelli, D. Desafíos comunes: retrato de la sociedad chilena y sus individuos: neoliberalismo, 

democratización y lazo social. Santiago: LOM Ediciones, 2012. Tomo I e, do mesmo autor, Injustices, 

inégalités et frustrations à l’ère du néolibéralisme. L’expérience chilienne, 2014. 
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A pesquisa de Adorno sobre os segredos da sociabilidade e sobre certo efeito das 

regras morais em diferentes grupos (por vezes conflitantes) de nossa sociedade identificou 

nas práticas políticas do Império a existência de bacharéis com um forte caráter de 

juridiscismo liberal advindo da vida extracurricular, da estetização do pensamento político 

expresso por meio da imprensa. Como se pode perceber em suas considerações sobre a 

pesquisa da profissionalização dos bacharéis em São Paulo entre os anos de 1827 e 1883, 

há uma certa relação entre política e laço social, conforme explica: 

 

A pesquisa realizada identificou a importância política da questão da 

moralidade pública. Praticamente ausente da produção sociológica 

brasileira, nela parece deslindar-se o “segredo” das relações de poder 

entre as classes sociais nessa sociedade. Em seu universo, acredito ter 

sido possível a constituição de um código cultural comum, trânsito 

necessário entre força e consenso, lugar privilegiado de convergência 

entre política e moral, e fundamento último da obediência política. 

Albergando questões de diversa natureza – criminalidade, prostituição, 

loucura, lazer etc. – representou o espaço onde era viável disciplinar os 

contatos, estabelecer regras de sociabilidade e de permuta de 

experiências, sanear as zonas de circulação, prevenir focos “patológicos” 

de agrupamento populacional e – notadamente – hierarquizar a 

proximidade e distância entre pessoas famílias, grupos e classes sociais. 

Através de uma linguagem voltada para a reprodução imaginária do 

cotidiano, a questão da moralidade pública deixa entrever como se operou 

a privatização dos conflitos sociais e como se impediu a expressão 

pública das reivindicações e problemas provenientes das camadas 

populares. Outro aspecto: o modelo emergente de cidadania. Em seu 

projeto original, pretendia-se que esta pesquisa se constituísse na 

reconstrução da idéia de cidadania na sociedade brasileira. De fato, no 

publicismo político acadêmico é possível ver-se delinear os contornos de 

um modelo singular de cidadania que, centrado na figura do pai-patrão-

patriarca-proprietário-protetor, se sustentou em uma forma de 

individualismo, baseado na moralidade do mercado e na concepção do 

indivíduo como proprietário de sua própria pessoa e de suas próprias 

capacidades, e liberto da vontade alheia. Um modelo que ficou, por assim 

dizer, a meio caminho entre o individualismo proprietário e o 

individualismo possessivo. (Adorno, 1988, pp. 243-244)    

 

É importante destacar desde o início que esta empreitada investigativa é também 

fruto de alguns fatores exógenos que constituíram um contexto propício às inquietações 

teórico-metodológicas que movem a pesquisa: 

 

a) Um momento de grande polarização social desde as chamadas Revoltas de 

Junho de 2013, passando pelas eleições presidenciais de 2014 e culminando nas 

manifestações contrárias ao segundo governo Dilma Rousseff de 2015; 
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b) O processo de busca de uma inclusão conservadora de alunos advindos de 

escolas públicas na USP, quando os órgãos competentes da Universidade 

reconhecem no vestibular uma barreira socioeconômica e recomendam 

diferentes ações de inclusão de alunos provenientes de escolas públicas com a 

manutenção do mérito, o que se dá por meio da adoção de bonificações aos 

resultados dos exames de seleção, de ações de divulgação do vestibular e da 

própria USP junto a alunos de escola pública e de acompanhamentos 

posteriores dos alunos assim ingressantes na Universidade. Da avaliação da 

eficácia dos programas de inclusão advém várias – e variadas – outras ações, 

como as analisadas neste trabalho; 

c) Da posição profissional que eu ocupava em 2013, a qual me facultou a 

possibilidade de atuar no Programa Preparatório para o Vestibular da USP, 

PPVUSP, entrando assim em contato com alguns alunos e professores do 

cursinho preparatório e, ao mesmo tempo, com a coordenação e representantes 

da Reitoria responsáveis pelo projeto.   

 

Assim, a trajetória pessoal que me levou ao estudo sobre os processos de 

socialização e a preocupação com trajetórias de sucesso escolar de jovens advindos de 

escola pública ganharam novos contornos e um novo projeto de investigação sob a 

orientação da professora Marilia Sposito, considerando sempre a capacidade de ação – e 

transformação – dos sujeitos.  Deste cenário emergiu o projeto de pesquisa sobre a 

individuação de jovens participantes do PPVUSP aprovados no exame vestibular da 

FUVEST 2014 cujos resultados – e novos questionamentos – são apresentados aqui. 

Para demonstrar a relação entre a estrutura e a dimensão subjetiva, a tese está 

organizada em torno dos três eixos, diacrônico e sincrônico agrupados nos diferentes 

capítulos que compõem a Parte I e o biográfico, que constitui a Parte II. Na Parte I, a 

tentativa é articular aspectos da política econômica, às transformações da cultura política e 

da representação de justiça social entre os jovens estudantes brasileiros com a organização 

e as ações de inclusão da Universidade de São Paulo, passando por uma ponderação sobre 

a influência da família na escolaridade e na constituição das singularidades dos jovens 

estudantes. O objetivo de percorrer tal processo é construir uma reflexão sobre os 

elementos que estruturam o perfil socioeconômico dos candidatos aprovados no exame 

vestibular da FUVEST que participaram da experiência do PPVUSP.  
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A segunda e última etapa do trabalho consiste em refletir sobre os desafios vividos 

pelos noves estudantes que passaram pelo cursinho do PPVUSP, foram aprovados na 

FUVEST e que participaram desta pesquisa ainda nos primeiros momentos da vida 

universitária, quando esboçavam algumas respostas singulares aos desafios coletivos 

postos a tal grupo etário e social. 

Para tanto, foram realizadas duas rodadas de entrevistas com esses nove estudantes 

de diferentes cursos da Universidade de São Paulo e, a partir de análise inicial do material 

colhido, foram construídas provas, desafios enfrentados pelos estudantes pesquisados. Por 

meio de tal operador analítico tentou-se dar conta da individuação em curso, em um 

procedimento indutivo de pesquisa empreendido a partir de elementos recorrentes nos 

depoimentos analisados. O resultado deste trabalho investigativo indica alguns aspectos 

comuns vividos pelos jovens universitários e demonstra algumas características 

importantes do momento da nossa sociedade e da relação dos jovens com as estruturas, 

dinâmicas e relações sociais.  

Espera-se chegar ao fim de tal percurso a ponderações que contribuam com 

reflexões sobre as aspirações e relações sociais de um grupo social específico e, além 

disso, sobre como pode vir a ser nossa própria sociedade. 
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PARTE I – SINCRONIA E DIACRONIA NO PROCESSO DE TRANSFORMAÇÃO 

E CONFIGURAÇÃO DE POSIÇÕES SOCIAIS DE JOVENS ESTUDANTES: 

ALGUMAS PISTAS SOBRE COMO SE FAZ UM UNIVERSITÁRIO DA USP 

 

 

1.1 “O GIGANTE ACORDOU”? IMAGENS DE UM PAÍS “FORTE PELA 

PRÓPRIA NATUREZA” EM VIAS DE TRANSFORMAÇÃO 

 

 

Imagine duas cenas: um tremor de terra seguido pelo deslizamento de rochas dando 

vida a um colosso da natureza que se ergue em meio a uma bucólica paisagem e dá passos 

lentos e pesados rumo ao mar/horizonte sob o olhar embasbacado de pessoas que param 

tudo o que estão fazendo, do ócio ao trabalho, para ir às ruas ou apenas demonstrarem seu 

espanto das janelas ao som de uma trilha instrumental que cria o clímax da 

antropomorfização; pessoas assistindo televisão ou ouvindo rádio que atendem a um 

chamado de “vem pra rua” correndo, andando ou pegando carona, carregando bandeiras 

nacionais e compondo uma imensa massa pulando e dançando nas ruas do país, a maior 

arquibancada daquele povo. São vídeos curtos, duram apenas um minuto cada e ambos 

compõem campanhas publicitárias, o primeiro de bebida alcoólica e o segundo de uma 

montadora de automóveis. As duas dirigidas ao povo brasileiro: a primeira, veiculada em 

2011, retratava o mundialmente famoso Pão-de-Açúcar e terminava com dizeres “Keep 

Walking Brazil”; enquanto na segunda, uma música conclamava “Vem pra rua, a maior 

arquibancada do Brasil”, às vésperas de um dos grandes eventos esportivos mundiais que o 

país receberia dali para a frente. 

A natureza, o povo, a nação. O futebol. Arquétipos fundadores da representação 

identitária do nosso país que contribuem, segundo Chauí, para o conservadorismo nacional 

de relações sociais autoritárias baseadas na crença de que neste nosso paraíso perdido a 

história não se muda, é a continuação do passado de um país sempre do futuro, onde o 

governante, homem nobre, justo e bom, faz o possível para contemplar a todos nos 

privilégios do mando-obediência. A política se constitui como a figura dual da 
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sacralização-satanização de um governo distante, representante do Estado e não do povo. 

Ao povo, cabe a ajuda, o favor e a tutela
8
. 

Este país mudou. Talvez, melhor seria dizer que este país encontra-se em processo 

de mudança. Se a polarização política voltou ao cenário a partir das chamadas Revoltas de 

Junho de 2013, tal transformação foi percebida pelo mercado publicitário que rapidamente 

dialogou com o povo que queria ganhar as ruas para por o país em movimento
9
? Ou será 

que, ao contrário, os experts do gosto e da opinião dos mercados consumidores não foram 

levados pela mesma percepção que se expressa também simbolicamente na abertura de 

espaço da chamada mídia tradicional a expressões culturais como o funk, por exemplo? 

Vide a programação recente da Rede Globo de Televisão, desde as músicas de abertura das 

novelas aos convidados dos programas de auditório, passando, claro, pelas empreguetes e 

avenidas brasis que representam justamente o novo personagem do palco político e 

econômico nacional, fruto justamente do abalo sísmico que mexeu as placas tectônicas da 

estrutura social brasileira: a ascensão social da chamada Classe C, ou a então chamada de 

nova classe média. 

Um país que avança, que ganha notoriedade no mundo pelo seu rápido 

desenvolvimento econômico e social estava representado no gigante que tinha acordado, a 

quem se pedia que continuasse andando. Enquanto isso, o povo era chamado para ir ao seu 

palco de direito, as ruas, para comemorar o aumento da escolaridade, a ampliação do 

emprego e do acesso ao crédito, a redução da pobreza e diminuição da desigualdade, 

expressões objetivas de um movimento caracterizado pela urbanização, mudanças 

demográficas importantes (como a queda da taxa de fecundidade e o aumento da 

expectativa de vida) e de um novo modelo de comunicação baseado em aparelhos portáteis 

conectados em redes, cuja aquisição estava então facultada a todos nesse novo mercado 

consumidor dinamizado pela política de redistribuição de renda e de valorização do salário 

mínimo. Eis a imagem apresentada pelos comerciais.  

Esta era uma imagem possível do Brasil de 2013. Mas não foi a imagem que o 

mundo viu nas sombras projetadas por manifestantes nos prédios do Congresso Nacional 

em junho de 2013. Não foi o que os gritos das ruas disseram com a criativa apropriação 

                                                 
8
 Cf. Chauí, Brasil: mito fundador e sociedade autoritária. SP: Ed FPA, 2000. 

9
 É possível obter mais informações sobre esses dois anúncios específicos na imprensa: a Revista Meio e 

Mensagem deu destaque ao anúncio da bebida em uma reportagem de 2011, conforme disponível em 

 http://www.meioemensagem.com.br/home/comunicacao/noticias/2011/10/07/Johnnie-Walker-envia-

mensagem-para-o-Brasil.html, enquanto o Jornal Estado de S Paulo cobriu o impacto do uso da música da 

campanha da montadora de veículos pelos manifestantes: http://economia.estadao.com.br/blogs/radar-da-

propaganda/vem-pra-rua-da-fiat-sai-do-ar-apos-virar-tema-de-protestos/. Acesso em: dez/2014.  

http://www.meioemensagem.com.br/home/comunicacao/noticias/2011/10/07/Johnnie-Walker-envia-mensagem-para-o-Brasil.html
http://www.meioemensagem.com.br/home/comunicacao/noticias/2011/10/07/Johnnie-Walker-envia-mensagem-para-o-Brasil.html
http://economia.estadao.com.br/blogs/radar-da-propaganda/vem-pra-rua-da-fiat-sai-do-ar-apos-virar-tema-de-protestos/
http://economia.estadao.com.br/blogs/radar-da-propaganda/vem-pra-rua-da-fiat-sai-do-ar-apos-virar-tema-de-protestos/
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daquelas duas cenas iniciais: “o povo acordou, o povo acordooouuu” e “vem, vem pra rua 

vem, contra o governo”. Hits entoados ao melhor da nação, a empolgação uníssona dos 

estádios de futebol, porque, afinal, fora esta a nossa formação como coletivo. 

Mas o que, afinal, aconteceu no Brasil em junho de 2013? Os manifestantes de 

primeira hora bradariam com o “Não são só vinte centavos!
10

”. Os urbanistas dizem “É a 

questão urbana, estúpido”
11

. Os sociólogos das redes retrucam:   

 

Aconteceu também no Brasil! Sem que ninguém esperasse. Sem líderes. 

Sem partidos nem sindicatos em sua organização. Sem apoio da mídia. 

Espontaneamente. Um grito de indignação contra o aumento do preço dos 

transportes que se difundiu pelas redes sociais e foi se transformando no 

projeto de esperança de vida melhor, por meio da ocupação das ruas em 

manifestações que reuniram multidões em mais de 350 cidades. (Castells, 

2012, p. 178) 

 

A guisa de análise de conjuntura, percebendo o germinar de uma luta que vem do 

Occupy Wall Street, a Primavera Árabe, as manifestações na Grécia e na Espanha, entre 

outras, os marxistas de variadas matizes adorariam dizer que aqui houve mais uma 

“explosão emancipatória radical” e que: “em vez de analisar os eventos como parte de um 

contínuo de passado e presente, deveríamos buscar a perspectiva do futuro, isto é, 

deveríamos analisá-los como fragmentos limitados e distorcidos (às vezes até pervertidos) 

de um futuro utópico que está inativo no presente como potencial oculto”
12

.  

Concorda-se aqui com a sequência dos eventos que ficaram conhecidos como 

Jornadas de Junho de 2013
13

 recapituladas por Singer: 

 

Os acontecimentos se dividiram em três fases, as quais duraram cerca de 

uma semana cada uma. A ebulição foi iniciada por fração pequena, 

embora valorosa, da classe média, com mobilizações praticamente 

circunscritas a cidade de São Paulo nos dias 6, 10, 11 e 13 de junho. 

Nessa primeira etapa havia um objetivo especifico: a redução do preço 

das passagens do transporte público. As iniciativas seguiram o modelo 

adotado pelo Movimento Passe Livre (MPL) em anos anteriores. 

Convocados pelas redes sociais, os manifestantes percorriam e 

paralisavam grandes vias publicas por horas a fio, ao final havendo 

escaramuças com a polícia. (...) O uso desmedido da força atraiu a 

atenção e a simpatia do grande público. Inicia-se, então, a segunda etapa 

                                                 
10

 Ortellado, Piazzon e Judensnaider Vinte centavos: a luta contra o aumento. SP: Ed. Veneta, 2013. 
11

 Maricato, É a questão urbana, estúpido. In: Cidades Rebeldes. SP: Boitempo, 2013 
12

 Zizek O ano em que sonhamos perigosamente. SP: Boitempo, 2012, p. 130. 
13

 Embora tenha razão a ponderação terminológica com forte embasamento histórico levantada por André 

Singer a respeito do equívoco de apropriação do termo utilizado por Marx em O 18 de Brumário de Luís 

Bonaporte, sobretudo por não se tratar de uma guerra civil com sangrente repressão das forças da ordem, cf. 

Singer, A. Brasil, junho de 2013 – Classes e ideologias cruzadas. Novos Estudos, n. 97, p. 23-40, nov, 2013. 
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do movimento, com as manifestações de 17, 18, 19 e 20 de junho, quando 

alcança o auge. Agora outras frações da sociedade entram 

espontaneamente em cena, multiplicando por mil a potência dos 

protestos, mas simultaneamente tornando vagas as suas demandas. De 

milhares, as contas de gente na rua passam a centenas de milhares. Na 

segunda, 17, quando o MPL chama a quarta jornada, que juntou em São 

Paulo 75 mil pessoas, ela é replicada nas maiores capitais do pais da 

maneira espontânea. 

Surge quase um cartaz por manifestante, o que leva a uma profusão de 

dizeres e pautas (...) Um pouco daquele “que se vayan todos” argentino 

de 2001 apareceu no ambiente. A depredação de edifícios públicos 

(Assembléia Legislativa do Rio de Janeiro, Congresso Nacional, 

Itamaraty) pareceu ser expressão de um clima de repúdio aos políticos em 

conjunto. 

Com o inicio da Copa das Confederações (16 de junho), São Paulo perde 

centralidade, com o protagonismo passando às praças onde haveria jogos 

(Brasília, Fortaleza, Salvador, Belo Horizonte e Rio de Janeiro). No Rio, 

em particular, as manifestações adquirem certo sabor de sublevação 

popular, com mobilizações se estendendo na terça, 18, para a Baixada 

Fluminense (Duque de Caxias, São Gonçalo, etc.). Na quarta (19), 10 mil 

estudantes e membros dos movimentos sociais em Fortaleza entram em 

confronto com a polícia antes e depois da partida entre Brasil e México. 

Nessa mesma quarta, assustados, a prefeitura do município e o governo 

do estado de São Paulo atendem a reivindicação e revogam o aumento da 

tarifa. Na quinta, 20, em suposta comemoração, a onda atinge o ponto 

máximo, com demonstrações em mais de 100 cidades, algumas delas 

gigantescas, alcançando, no conjunto, cerca de 1,5 milhão de 

participantes. Quatro dias depois, em resposta, a presidente Dilma 

Rousseff propunha a Constituinte exclusiva para a reforma política, a 

qual seria, de acordo com o projeto, depois submetida a plebiscito 

popular. 

Na terceira e última etapa, que vai do dia 21 ate o final do mês, o 

movimento se fragmenta em mobilizações parciais com objetivos 

específicos (redução de pedágios, derrubada da PEC 37, protesto contra o 

Programa Mais Médicos, etc.). (...) Ainda sob o impulso da força liberada 

na segunda fase, mas já separadas por inclinações diferentes, as 

manifestações começam a se dividir, como um rio que se abrisse em 

múltiplos braços no descenso da montanha. (Singer, 2013, pp. 24-26) 

 

O tempo de vida roubado e caro transcorrido e escorrido na imobilidade estrutural 

das metrópoles brasileiras
14

, resultado do modelo caótico de crescimento urbano produzido 

pela especulação imobiliária e pela corrupção municipal logo se pareou ao lado de 

reivindicações concretas por educação, saúde, condições de vida dignas em um clima de 

solidariedade que ia e vinha das conexão das redes aos enredamentos nas ruas, no mundo 

de virtualidade real e realidade multimodal desconhecida pelos profissionais da política 

                                                 
14

 Segundo análises feitas sobre a pesquisa Origem e destinos 2007 feitas por Maricato (2013): “O tempo 

médio das viagens em São Paulo era de 2 horas e 42 minutos em 2007. Para um terço da população, esse 

tempo é de mais de três horas, ou seja, uma parte da vida se passa nos transportes, seja ele um carro de luxo 

ou um ônibus ou trem superlotado – o que é mais comum” (pp. 24-25) 
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tanto quanto a plataforma tecnológica da cultura da autonomia. E esses direitos deveriam 

ser respeitados por quem?
15

 

 É o sociólogo quem responde: 

 

Fundamentalmente, por uma classe política que vê os votos como seus, 

seus cargos públicos como direito próprios e suas decisões como 

indiscutíveis. Como em todo o mundo, diziam os manifestantes, a 

democracia tem sido sequestrada por profissionais da política que, em sua 

diversidade, estão quase todos de acordo em que a política é coisa dos 

políticos, não dos cidadãos. A democracia foi reduzida a um mercado de 

votos em eleições realizadas de tempos em tempos, mercado dominado 

por dinheiro, pelo clientelismo e pela manipulação midiática. E essa 

capacidade cidadã de controlar seu dinheiro e seus votos tem 

consquências em todos os âmbitos da vida. (Castells, 2012, pp. 178-179) 

 

Na análise feita por Maricato sobre a questão urbana e os problemas que afligem a 

vida nas grandes metrópoles, a conclusão de que é a reforma política a principal via de 

efetivação de uma outra política urbana, só alcançada via energia renovada de luta
16

, 

converge com a resposta dada pelo filósofo Marcos Nobre à pergunta sobre o nome e o 

sentido do que se passou no Brasil em Junho de 2013: “choque de democracia”. 

Segundo Nobre, assemelhado às duas outras grandes manifestações de massa da 

redemocratização, Diretas Já em 1984 e Caras Pintadas em 1992, o processo de 2013 

carregou uma grande carga de reivindicações, frustrações e aspirações. Como afirma: “Não 

foi por acaso que o aumento das tarifas e a realização de grandes eventos esportivos no 

país catalisaram insatisfações de ordens tão diferentes. O transporte público é exemplar de 

ineficiência, má qualidade e preço exorbitante”
17

.  

O funcionamento apartidário e independente, organizado de forma horizontal, do 

movimento foi uma total novidade para os intérpretes e políticos: o que queriam, quem vai 

dar sentido ao movimento, com quem negociar? A polifonia de sentidos tornou-se ainda 

maior com a entrada de grupos que foram às manifestações chamadas pelo MPL para 

protestar contra a violência policial e pelo direito de livre manifestação, fato que foi ao 

pouco mobilizando pautas as mais diversas. Tão eficaz a estratégia de sequestro da cidade 

operado por um número expressivo de manifestantes que os governantes rapidamente 

responderam ao clamor inicial: volta-se atrás no aumento da tarifa. 

 

                                                 
15

 Castells, 2012, pp. 178-181.   
16

 Cf. Maricato, 2012, p. 26. 
17

 Nobre, Choque de democracia. SP: Cia das Letras, 2013a, p. 3.  



28 

 

A comparação com 1984 e 1992 interessa também sob outro aspecto. No 

caso das Diretas Já, as ruas foram derrotadas pelo Congresso. No 

impeachment, ao contrário, as manifestações e protestos se impuseram e 

o presidente foi afastado. Nos dois casos, foram mobilizações que se 

estenderam por alguns meses. Por contraste, impressiona a velocidade 

com que as revoltas de junho de 2013 atingiram seu objetivo inicial de 

revogar o aumento das tarifas do transporte público. Impressiona que 

tenham rapidamente obrigado a presidente Dilma Rousseff a fazer um 

pronunciamento em cadeia nacional de rádio e TV. Impressiona que 

tenham obrigado a presidente a organizar às pressas um encontro com os 

27 governadores e 26 prefeitos de capitais para anunciar “cinco pactos” 

entre todos os níveis de governo, relativos a transporte, educação, saúde, 

responsabilidade fiscal, reforma política e mesmo corrupção. 

Impressiona, sobretudo, que tenham obrigado a presidente a dar o passo 

de propor um plebiscito para a realização de uma Assembleia Nacional 

Constituinte com o objetivo exclusivo de realizar uma reforma política. 

As revoltas de junho deixaram atônitas figuras de todos os partidos, que 

não conseguiram nem entender o que se passava nem agir no tempo certo. 

Os exemplos se espalham pelo país, em todos os níveis de governo. Mas 

talvez o emblema seja o caso de São Paulo, onde o governador Alckmin 

(PSDB) e o prefeito Haddad (PT) agiram o tempo todo em coordenação, 

unidos até no momento de anunciar a decisão de revogar o reajuste das 

passagens. Os dois partidos que, supostamente, são adversários por 

excelência. 

O sistema político ficou atônito, perguntando-se com quem deveria 

negociar. Acossado pelas ruas, saiu em busca de uma organização 

hierárquica, com lideranças e reivindicações claras, com quem poderia 

debater, de maneira tecnocrática, planilhas de custos e leis orçamentárias. 

Não encontrou. Não entendeu, nem podia entender, o que acontecia. Ao 

longo de vinte anos, esse sistema cuidou tão bem de se blindar contra a 

força das ruas que não podia mesmo entender como as ruas o tinham 

invadido com tanta sem cerimônia. (Nobre, 2013a, p.4) 

 

Por que Junho de 2013 é interessante? Porque abre a oportunidade de perceber 

como a esfera pública dialoga com o sistema político, como as demandas de grupos da 

sociedade civil – mais ou menos organizada, justamente pela atratividade que os 

movimentos tiveram sobre o conjunto da população naquelas reivindicações – convergem 

ou divergem da democracia institucionalizada, a qual, entre nós, caracteriza-se pela 

distância dos representantes com o restante da população. Assim, a força da representação 

social sobre este momento passa pela visão da democracia como a possibilidade de pautar 

o jogo político. Por isso insiste-se aqui em olhar para o que esta experiência mostra sobre a 

sociedade. 

Assim, percebe-se em outra obra, O imobilismo em movimento: da abertura 

democrática ao governo Dilma, como o filósofo Marcos Nobre se debruça a entender esse 

escudo que blinda o sistema político do conjunto da sociedade, em uma vida política que 

não é, entre nós substantivamente democratizada, porque a para definir democracia não 
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basta apenas o funcionamento de instituições políticas formais, “democracia não é apenas 

um sistema político regido formalmente por regras democráticas. Democracia é uma forma 

de vida que se cristaliza em uma cultura política pluralista, organizando o próprio cotidiano 

das relações entre as pessoas”
18

. 

Para refletir sobre as razões de termos tão persistentes desigualdades e um bloqueia 

tão duradouro à ampla participação e discussão democráticas em um país rico, 

extremamente desigual e com uma cultura política de baixo teor democrático colocadas na 

questão “como o sistema político consegue manter sob controle os conflitos de uma 

sociedade assim tão desigual?” que Nobre passa a limpo trinta anos da história política do 

país.  

Uma das teses centrais da argumentação do filósofo é a de que um dos mecanismos 

fundamentais desse controle está em uma cultura política que se estabeleceu no processo 

de redemocratização, aquela que acreditava precisar controlar o passo de implantação do 

novo modelo de sociedade então no nascedouro, baseada na crença de que uma união de 

todas as forças “progressistas” para derrotar o autoritarismo seria indispensável. Para tanto, 

a elite política civil do período militar controlou a velocidade e da amplitude de diminuição 

das desigualdades, especialmente, em um primeiro momento, das desigualdades de renda e 

de poder, da população em sua maioria pobre até então reprimida por décadas de ditadura e 

por uma cultura política autoritária, a qual não deixaria de usar o poder de sua mobilização 

e de seu voto para combater desigualdades de todos os tipos.  

É do movimento de reunião de líderes políticos para a canalização das aspirações 

mudancistas desse processo que nasce “a primeira figura da blindagem do sistema político 

contra a sociedade, a que dou o nome de pemedebismo, em lembrança do partido que 

capitaneou a transição para a democracia”
19

. 

De forma análoga, Marcos Nobre vê na resposta que o sistema político dá ao 

processo de impeachment de Collor em 1992 algo muito distinto de uma reforma radical 

que o abrisse para a sociedade, ao contrário:  

 
Fincou-se como verdade indiscutível que Collor tinha caído porque não 

dispunha de apoio político suficiente no Congresso, porque lhe teria 

faltado “governabilidade”. Surgiu nesse momento a exigência, a partir de 

então inquestionável, de que esmagadoras maiorias suprapartidárias, 

segundo o modelo do Centrão da Constituinte, seriam indispensáveis não 
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 Nobre, Imobilismo em movimento: da abertura democrática ao governo Dilma. SP: Companhia das Letras, 

2013b, p. 9 
19

 Ibidem, p. 11. 
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apenas para bloquear movimentos como o do impeachment, mas para que 

fosse possível governar. Foi assim que o sistema se preservou sem 

mudar, fortalecendo sua lógica de travamento de grandes 

transformações, reprimindo as diferenças sob uma nova unidade 

forçada. Foi assim que a partir de 1993 foi sendo construído o 

“acordo da governabilidade”, segunda figura da blindagem do 

sistema político contra a sociedade, segunda figura do 

pemedebismo. (Nobre, 2013b, p.12) 

  

Tal cultura política estruturante da redemocratização brasileira foi iniciada no 

período em que o PMDB teve posição de dominância, na década de 1980, por já vir 

estruturado e difundido pelo país devido a sua atuação política ainda como MDB durante o 

período militar. “Depois disso, a partir da década de 1990, já refuncionalizado, o 

pemedebismo se destacou do partido em que foi gestado inicialmente, passando a moldar o 

sistema político de maneira mais ampla”
20

.  

Reprimir as diferenças em nome de uma maioria moderada e moderadora ajuda a 

compreender as idiossincrasias do pemedebismo:  

 

o governismo (estar sempre no governo, seja qual for ele e seja qual for o 

partido a que se pertença); a produção de supermaiorias legislativas, que 

se expressam na formação de um enorme bloco de apoio parlamentar ao 

governo que, pelo menos formalmente, deve garantir a 

“governabilidade”; funcionar segundo um sistema hierarquizado de vetos 

e de contorno de vetos; fazer todo o possível para impedir a entrada de 

novos membros, de maneira a tentar preservar e aumentar o espaço 

conquistado, mantendo pelo menos a correlação de forças existente; 

bloquear oponentes ainda nos bastidores, evitando em grau máximo o 

enfrentamento público e aberto (exceto em polarizações artificiais que 

possam render mais espaço no governo e/ou dividendo eleitoral). (Nobre, 

2013b, p.14) 

 

A lógica pemedebista de travamento da política é tão forte que os dois principais 

partidos do período da redemocratização só conseguiram governar e fazer as intervenções 

político-econômicas que garantiram transformações sociais, como a estabilização da 

moeda, via Plano Real, e implementação da agenda social-desenvolvimentista dos 

governos petistas, via redistribuição de renda e crescimento econômico com valorização do 

salário mínimo porque tentaram controlar o pemedebismo sem, contudo, negá-lo, 

tornando-se, ao fim e ao cabo figuras do pemedebismo, “configurações mais avançadas 
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dessa cultura política inerentemente conservadora”
21

. É exemplar o modo pelo qual Lula 

conseguiu implementar algumas políticas contra a desigualdade: 

 

Lula é emblema da representação política para estratos sociais 

historicamente marginalizados da representação também porque, em boa 

medida, conseguiu traduzir nos termos do pemedebismo avanços sociais 

aguardados havia muito tempo. Soube garantir por palavras e atos, que a 

parcela historicamente marginalizada tinha passado a fazer parte do 

condomínio pemedebista, tinha ganhado direito a veto. Pouco a pouco, 

com a consolidação das instituições democráticas e de avanços sociais 

concretos, esse veto pôde se expressar também sob a forma do voto: 

favorecendo candidaturas que impeçam o bloqueio ou o recuo no projeto 

de diminuição da pobreza e das desigualdades. Em outras palavras, 

estratos historicamente marginalizados foram pela primeira vez 

efetivamente “incluídos” – no sentido peculiar que tem a inclusão em 

uma cultura política de fundo caracterizada pelo pemedebismo. Não se 

trata de uma inclusão na qual quem antes estava à margem passa a 

exercer cidadania plena, conquistando enfim direitos sociais e 

reconhecimento social de tratamento igual, como iguais integrantes do 

espaço público. Como também não se trata de dizer, ao contrário, que não 

aconteceu inclusão alguma. Em um sistema político dominado pelo 

pemedebismo, é enganoso utilizar a linguagem da inclusão cidadã sem a 

devida qualificação, sem mostrar formas específicas de subordinação e de 

hierarquização que daí se seguem. Cidadania significa nesse caso ser a 

favor de generalidades abstratas e sem consequências práticas efetivas 

(como “saúde, educação, emprego, segurança e moradia para todos”) e 

ser muito concretamente contra mudanças específicas em relação a 

padrões de distribuição – de poder, de renda, de reconhecimento social. 

(Nobre, 2013b, pp. 18-19) 

 

É extremamente interessante e profícua nessa análise a perspectiva de que a 

democracia é uma forma de vida, antes e a despeito de ser regra do sistema político, de 

onde decorre que os avanços sociais, sobretudo aqueles que reduzem as desigualdades 

trazem consigo avanços democráticos. Essa crença permite ao autor em questão formular a 

crítica ao governo petista de que “não é aceitável barganhar menos desigualdade pela 

aceitação de uma cultura política democrática de baixo teor democrático”, sob risco de, ao 

se perder o pas de deux, perder-se a possibilidade de crítica e de transformação, de 

diagnóstico e de ação. Entretanto, “à medida que um novo modelo de sociedade, social-

desenvolvimentista, foi se firmando, foi se formando também na base da sociedade uma 

nova cultura política, ao passo que o sistema político permaneceu regido pelo 

pemedebismo”
22

. O olhar para o jogo político partidário permite uma volta ao anseio de 
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participação e de outro tipo de representatividade institucional por parte da população, 

como se verá à frente.  

As Revoltas de Junho de 2013 vieram para quebrar a aparente normalidade que o 

pemedebismo ganhou com esta consolidação conservadora do chamado social-

desenvolvimentismo possibilitada via instrumentalização dessa lógica. Mas que mudanças 

são essas e quais suas características? Embora não seja objetivo deste trabalho fazer um 

balanço do período designado como lulismo, a apresentação das políticas sociais – e das 

pretensas razões que levaram a elas – privilegiadas naquele momento, permitem pensar 

sobre alguns processos da dinâmica social na sequência deste trabalho. 

Por isso, volta-se aqui ao debate sobre as mudanças sociais em curso no Brasil com 

a contribuição advinda da reflexão sobre o fenômeno do pacto conservador do período 

chamado de lulismo realizada pelo cientista político André Singer. Segundo ele, a adoção 

de políticas de redistribuição de renda, de aumento substancial do salário mínimo, de 

expansão do crédito e a redução de preços dos itens da cesta básica formam o contexto de 

redução da pobreza, crescimento da economia e diminuição do desemprego configurariam 

um projeto nacional-popular baseado no protagonismo estatal compatível, contudo, com a 

manutenção das relações econômicas anteriormente postas (além da construção de todas as 

alianças necessárias para a sua execução) que apareceriam como a ponta do iceberg de 

outra transformação: aquela ocorrida entre as eleições de 2002 e 2006, intervalo de 

transição entre o ápice da chamada “demorada ascensão da esquerda em país de tradição 

conservadora, quando a vantagem de Lula sobre seus adversários subia conforme 

aumentava a renda, e a reeleição de Lula por outra base social e ideológica”
23

. 

Singer descreve um realinhamento eleitoral do grupo social mais desfavorecido
24

  

rumo ao apoio significativo de Lula na campanha de 2006. Segundo a análise do autor, a 

mudança histórica de um estrato de trabalhadores que à época do pleito de 2006 compunha 

quase metade dos eleitores deu-se em busca se alinhar a um governante que direcionasse o 

Estado a ações voltadas para a redução da desigualdade “evitando movimentos sociais que 

pudessem desestabilizar a ordem”
25

.  
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 Singer, Os sentidos do lulismo: reforma gradual e pacto conservador, SP: Cia das Letras, 2012, p. 63. 
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 Aos quais denomina de subproletariado, termo para ele representativo dos brasileiros que não conseguem 

plena inserção no mercado de trabalho a ponto de conseguirem assegurar a digna reprodução, mas que 

poderiam ganhar outras definições em referência aos trabalhadores das classes populares, posta a nossa baixa 

industrialização e consequente proletarização. 
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A argumentação apresentada por Singer esboça um movimento convergente de 

duas transformações, ambas com forte impacto no programa seguido por aquele governo. 

A primeira guinada se deu entre a camada social que em 1989 apoiara a candidatura de 

Fernando Collor de Melo, alheia à esquerda e marcada pelo chamado conservadorismo 

popular, moldou as ações do primeiro governo Lula iniciado por um caminho ortodoxo de 

aprofundamento do receituário neoliberal de corte nos gastos públicos e aumento dos juros 

como estratégia de atração do capital estrangeiro para contenção da inflação então 

galopando de volta aos dois dígitos, trilha à qual associou o incentivo ao mercado interno, 

antigo gargalo da economia nacional
26

, levando ao subsequente apoio desse grupo na 

eleição seguinte. Tal fenômeno sub-reptício teria ocorrido justamente no momento no qual 

a classe média se afastou do PT quando o partido passa a ser relacionado a escândalos de 

corrupção desde o caso conhecido como “mensalão”, em 2005
27

.  

A interrupção de 25 anos de sucessivas ondas de acréscimo de preferência entre os 

eleitores pelo PT a partir de 2005 foi acompanhada de perda do partido de “força relativa 

na classe média, nos eleitores de alta escolaridade, no Sul/Sudeste e nas capitais das 

regiões mais ricas, cuja aceitação o caracterizava desde a fundação”
28

. O perfil do eleitor 

do Partido dos Trabalhadores foi aos poucos se aproximando daquele semelhante ao de 

Lula nas eleições de 2006: pós-fuga do eleitor de classe média e da consolidação do 

programa político pragmático e pouco afeito a reformas estruturais no âmbito de uma 

político-econômica de “responsabilidade fiscal” tal qual herdada do período neoliberal do 

governo dos anos FHC (virada esta iniciada na campanha de 2002), o PT e o apoio à Lula 

tornam-se populares.  

 
Em 2002 houve um crescimento da simpatia pelo PT em todas as faixas 

de renda. Embora persistisse expressiva diferença da faixa superior (32%) 

em relação à mais baixa (15%), o partido começava a exercer uma 

atração significativa entre os eleitores que tinham de dois a cinco salários 

mínimos de renda familiar mensal (23%). Se isso não modifica, de 

imediato, a matriz anterior, pela qual o apoio cresce com o rendimento do 

eleitor, dá ao PT uma abrangência desconhecida. O partido passa a ser 

querido por uma porção não desprezível da enorme quantidade de 

eleitores situados nas duas camadas de renda mais baixas (nada menos 

que 76% do eleitorado, segundo o cálculo do Datafolha usado na época). 

Isso significa que, em 2002, o PT adquire nova feição (...). Nela, a 

maioria dos simpatizantes pertence aos escalões inferiores no que tange 

ao rendimento familiar. (Singer, 2012, pp. 106-107). 
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Com aumento de suporte entre eleitores de baixa renda e escolaridade, no Norte e 

Nordeste, nas metrópoles periféricas e entorno das capitais e com a estrutura de apoio 

desenhada em 2002 ainda não consolidada quando da fuga da classe média, Singer afirma 

que  

 

na sua versão atual, a composição petista ficou parecida com a da 

sociedade. Segundo a amostra usada pelo Datafolha em março de 2010, 

52% dos eleitores do Brasil, e 47% dos simpatizantes do PT, estavam na 

faixa de até dois salários mínimos de renda familiar mensal; 33% dos 

eleitores, e 38% dos apoiadores do PT, na faixa de dois a cinco salários 

mínimos; 5% e 8%, respectivamente, na camada de cinco a dez salários 

mínimos; e 4% para ambos, na faixa superior a dez salários mínimos. 

Pode-se dizer que, depois de 2006, o partido ficou muito mais próximo 

do Brasil do que era até meados dos anos 1990. (...) O PT tem hoje cerca 

de dez vezes mais simpatizantes que vivem no piso da pirâmide 

econômica brasileira do que entre os que estão no topo dela, diferença 

que simplesmente não existia em meados da década de 1990. Por ter 

entrado no coração do subproletariado, o PT adquire a feição de “partido 

dos pobres”, lugar que estava vago na política brasileira desde pelo 

menos 1989, quando o PMDB foi fragorosamente derrotado pelo fracasso 

econômico do governo Sarney. (Singer, 2012, p. 117) 

 

Tal fenômeno político-eleitoral explicaria o incremento de ações de cunho 

“inclusivo” via implementação de um reformismo possível, por meio do pacto em que 

todos ganham? Ganha o capital via manutenção de juros altos, superávit primário e câmbio 

flutuante e o trabalho via ativação do mercado interno e recuperação do mercado de 

trabalho. Se no pacto não coube a tributação de fortunas e reforma fiscal, pode-se 

implementar o crédito consignado e propiciar incremente de recursos em circulação que 

não pela taxação do capital, o Programa Bolsa Família respondeu pelo Programa de 

Garantia de Renda Mínima possível, não vieram a Reforma Agrária e Urbana, mas o 

crédito imobiliário e rural possibilitaram acesso às moradias e recursos para plantio, houve 

gradual elevação do salário mínimo, sem contudo perseguir a meta do DIEESE, como 

outrora se pregava
29

.  

Como sintetiza Singer: 

 

Em resumo, ao tomar das propostas originais do PT aquilo que não 

implicava enfrentar o capital como seria o caso da tributação das 

fortunas, revisão das privatizações, redução da jornada de trabalho, 

desapropriação de latifúndios ou negociação de preços por meio dos 
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fóruns das cadeias produtivas, o lulismo manteve o rumo geral das 

reformas previstas, não obstante aplicando-as de forma muito lenta. É a 

sua lentidão que permite interpretá-lo como tendo um sentido 

conservador. Por outro lado, quando no noticiário a autonomia do Banco 

Central, o ajuste fiscal e a reforma da Previdência ficam mais fortes do 

que o Bolsa Família, o crédito consignado, o aumento do salário mínimo 

e a geração de empregos, perde-se o outro sentido do lulismo: aquele que 

ao aumentar o salário mínimo potencializa o efeito do Bolsa Família e da 

elevação dos benefícios previdenciários no interior do Nordeste; que com 

o Programa de Aceleração do Crescimento recoloca em cena o Estado 

indutor, gerando obras de infraestrutura e emprego na construção civil; 

que por meio do Estado, orienta as atividades das empresas para o 

mercado interno, depois de cortado o crédito internacional e interrompido 

temporariamente o fluxo das commodities pela crise financeira 

internacional em 2008. (...) Será o reformismo fraco suficiente para 

dar conta dos impasses legados pela formação do país? (Singer, 2012, 

p. 193, grifo nosso) 

 

Nesse cenário em que o projeto possível é o do chamado reformismo fraco há 

redução da pobreza monetária, via acesso aos recursos financeiros, mas cabe perguntar isso 

é suficiente? A resposta dada por Singer começa pela consideração de que se assegurou a 

integração de parte substancial dos trabalhadores mais pobres da população que não 

querem mudar a sociedade, mas fazer parte dela. No entanto,  

 

Ao arquivar a postura que articulara o PT, a CUT e movimentos sociais 

como o MST, o lulismo tem um segundo desdobramento, além de fazer 

progredir a integração do subproletariado ao proletariado. Ele tira a 

centralidade da batalha em torno da desregulamentação neoliberal do 

trabalho. Não faz avançar a desregulamentação, mas também não a faz 

regredir. Produz um efeito de congelamento da situação encontrada – tal 

como manteve os altos ganhos do setor financeiro e não revisou as 

privatizações tucanas – empurrando os conflitos do capital/trabalho para 

o fundo da cena (...) (Singer, 2012, p. 196) 

 

Lulismo e reformismo fraco, imobilidade e pemedebismo, figuras do 

conservadorismo dos políticos profissionais que obstruíram a aceleração da implantação do 

social-desenvolvimentismo, um aprofundamento efetivo da democracia e a superação da 

“governabilidade” como ideologia e como prática conservadora, igualmente irmanados no 

alvo das manifestações de Junho de 2013. Pode-se perguntar se tal crítica partiu de um 

grupo que ansiava por uma outra democracia e se esta já seria praticada (ou apenas 

desejada) no seio da própria sociedade. 

Para contribuir com a reflexão sobre o que se passara então naquele momento 

histórico de grande agitação em nossa sociedade pretende-se aqui na continuidade deste 

trabalho desenvolver um pouco mais demoradamente algumas considerações sobre as 
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condições mesmas do sentimento que moveu o gigante, da força capaz de colocar a 

estrutura em movimento, do choque (curto circuito?) que rompeu o campo de força que 

blindou por tanto tempo o sistema político da sociedade.  

A tensão, o conflito, o dissenso, a política, enfim, ganhou as ruas, as redes e tomou 

de assalto não só a cidade, mas a sociedade brasileira, que, desde Junho de 2013, por meio 

de rolezinhos (final de 2013, começo de 2014), greve de garis (março de 2014), FIFA Fan 

Fests (junho de 2014), eleições presidenciais de 2014 (outubro e novembro de 2014), 

manifestações pelo impeachment da Dilma (março de 2015), panelaços durante falas e 

pronunciamentos de integrantes do governo federal (abril e maio de 2015), greves de 

caminhoneiros (junho de 2013 e abril de 2015),  greve de lixeiros (abril de 2015) 

experimentou o sentimento da polarização do espaço público. Junho de 2013 foi parte de 

um processo, um processo que une os opostos em uma mesma disputa, uma disputa por 

posições (não apenas na pirâmide-barril da estrutura social, mas nos aeroportos, shoppings, 

universidades, novelas e programas de televisão... os redutos físicos e simbólicos de 

consumo e vivência foram também abalados) e pelos rumos da sociedade brasileira
30

. 

Antes de nos perguntar o que aconteceu em Junho de 2013, vamos tentar 

compreender quem eram aqueles que estavam lá. A hipótese aqui delineada de que se 

tratou de uma entre muitas (algumas outras mais sutis e mais foscas) tensões que passaram 

a tomar de assalto e dinamizar a esfera pública brasileira advém da constatação de um 

profundo movimento em nossa sociedade, o qual, à semelhança do que pode se encontrar 

em outros países
31

, mexe com suas estruturas porque se generaliza progressivamente entre 

os grupos sociais, uma mudança que não parte do paquidérmico e autista âmbito político-

institucional, mas da sociedade, da cultura. A queda da histórica, escandalosa, perversa, e 

fundante desigualdade brasileira coincide com a surpresa democrática, com o desejo de 

participação da vida coletiva e negação das formas assimétricas de relação social.  

Sim, não são apenas vinte centavos, são direitos. Trata-se de pensar na nossa coesão 

social, como alertam Danilo Martuccelli e Bernardo Sorj, a respeito da América Latina: 

 

A democratização dos universos simbólicos e de expectativas, com o 

questionamento das autoridades tradicionais, e em geral com o 

fortalecimento de uma crescente cultura anti-autoritária, é, uma das 
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31

 Cf. Martuccelli e Sorj, El desafío latinoamericano: cohesión social y democracia. SP: Instituto FHC, 2008, 
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revoluções mais profundas que a América Latina conheceu nas últimas 

décadas e que tem impactos decisivos em todos os níveis institucionais, 

desde a família, a escola até as relações com as autoridades estabelecidas. 

Esta transformação (...) tem um enorme potencial libertador, mas traz 

também riscos para a coesão social (Martuccelli; Sorj, 2008, p.244). 
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1.2 UMA JUVENTUDE QUE DESNATURALIZA A DESIGUALDADE 

SOCIAL BRASILEIRA? PISTAS SOBRE POSSÍVEIS RELAÇÕES ENTRE 

POLLÍTICA E O PROCESSODE DE TRANSFORMAÇÕES SOCIAIS, 

ECONÔMICAS E CULTURAIS DE NOSSO PAÍS 

 

 

Em uma ampla reflexão sobre os dados apurados pelo Instituto Brasileiro de 

Estatística, IBGE, em seis edições dos Censos Demográficos realizadas ao longo de 

cinquenta anos (de 1960 a 2010), um grupo de pesquisadores do Centro de Estudos da 

Metrópole apresenta uma análise no livro Trajetórias das desigualdades que diverge das 

teorias acerca dos padrões de evolução da desigualdade: de um lado não se confirma a 

hipótese de que os países ditos desenvolvidos, caracterizados por democracias 

consolidadas, tendiam à persistente redução da desigualdade, por outro, a perspectiva de 

que aqui os direitos sociais foram ampliados por governos autoritários e que as ainda 

recentes conquistas políticas em solo brasileiro não seriam suficientes para enfrentar os 

problemas centrais da nossa sociedade, entre os quais a complexa trajetória de 

deslocamentos nas distâncias entre pobres e ricos, entre mulheres e homens, entre 

categorias de raças, nas rendas, no acesso aos serviços, na participação política, além da 

desvalorização das instituições representativas. A redução das múltiplas dimensões das 

desigualdades não decorreria de maneira automática e determinista da emergência do 

regime democrático, “as desigualdades que apresentaram declínio foram objeto de políticas 

cujo desenho visou deliberadamente produzir esse resultado e que ganharam grande 

centralidade na agenda do governo federal”
32

.  

Embora o regime militar tenha propiciado ampliação do acesso à educação, aos 

serviços de infraestrutura urbana e aos direitos previdenciários e de saúde, o fizera de 

modo extremamente desigual. A partir da década de 1990 decisões e ações políticas 

levaram ao notável declínio “dos níveis de pobreza, desigualdades de rendas no mercado 

de trabalho e das desigualdades no acesso a serviços, entre indivíduos e entre regiões” 

iniciado a partir da redemocratização
33

 e que conduzem ao seguinte panorama do nosso 

país: 
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Em 2010, o Brasil era um país altamente urbanizado: 85% da população 

brasileira viviam em cidades. Os níveis de escolaridade haviam mudado 

radicalmente. O analfabetismo funcional havia caído para menos de 20% 

da população economicamente ativa, concentrada na população idosa. 

Entre os jovens, a conclusão do ensino básico era praticamente universal 

– quase 70% dos jovens completavam oito anos de estudo. Logo, 

completar o ensino fundamental tornou-se cada vez menos dependente da 

origem familiar. Na outra ponta do sistema escolar, a população de mais 

de 18 anos que chegou ao ensino médio pulou de 6,2 milhões em 1980 

para 39,7 milhões. Ambas haviam aumentado mais de seis vezes. No 

mesmo período, a taxa de mortalidade infantil no Brasil caiu de 69 para 

16 por mil nascidos vivos, e a esperança de vida passou de 62 para 73 

anos. (Arretche, 2015, pp. 4-5) 

 

Contribui para o quadro o olhar atento às diferenças no movimento de redução da 

desigualdade: “mulheres e pretos não tiveram, contudo, o mesmo sucesso em suas 

respectivas pautas de emancipação”
34

. Completam a tela apresentada pela pesquisa em 

questão alguns fatores, como: a inserção da mulher, então presente em massa no sistema 

universitário, em diferentes carreiras outrora redutos masculinos (embora resultando em 

menores rendimentos do que aqueles), mudanças na taxa de fecundidade, emergência de 

novos e diversos arranjos familiares, consolidação do pluralismo religioso, ampliação da 

possibilidade de participação político-eleitoral aos analfabetos e aos mais pobres, via 

mudanças na regra do sufrágio e realização dos pleitos aos domingos por uso de urnas 

eletrônicas. Além disso, há um elemento a ser destacado: a continuidade de desigualdades 

aos não brancos dentro do sistema escolar, indicado por meio da constatação de que os 

brancos ainda compõem 75% da população universitária e ocupam as carreiras de maior 

prestígio, praticamente vetadas aos não brancos. 

A conclusão de que a desigualdade de renda não é a síntese das demais 

desigualdades e que o gasto social e a política do salário mínimo são a melhor forma de 

combatê-la desde que aliados a outros mecanismos (como a expansão da escolaridade, por 

exemplo) conclama a procurar por outros fatores adicionais: desigualdades de rendimentos 

para pessoas de perfis diferentes (de cor e gênero) na mesma função, acesso desigual à 

prestação de serviços públicos como a coleta de esgotos para diferentes estratos de renda 

demonstram a tese.  

 

Na década de 1970, o Brasil não era apenas um país pobre. A maior parte 

dos seus municípios era habitada por elevada concentração de pobres, e a 

carência de serviços essenciais era generalizada. Nos últimos quarenta 

anos ocorreu sensível melhora nas condições de vida das cidades 

                                                 
34

 Ibidem, p. 5. 



40 

 

brasileiras. A renda per capita aumentou, a concentração de pobres 

diminuiu e a cobertura de serviços de infraestrutura física, bem como a 

oferta de médicos e os níveis de escolaridade melhoraram sensivelmente. 

Entretanto, a desigualdade de riqueza entre os municípios brasileiros 

permaneceu rigorosamente estável, a desigualdade territorial da 

concentração da pobreza aumentou e diminuíram as desigualdades no 

acesso a serviços básicos de energia elétrica, água e esgoto, coleta de lixo 

e níveis de escolaridade. 

A prosperidade ocorreu em estreita associação com a expansão da renda 

per capita e a redução do percentual de pobres, sem que seja possível 

determinar a direção da causalidade. O fato é que a melhora na riqueza 

das jurisdições foi acompanhada, de modo geral, pela redução na 

concentração de pobres e ampliação das taxas de cobertura dos serviços. 

Em outras palavras, quando um município experimenta melhoras em uma 

dimensão, tem grandes chances de progredir nas demais dimensões de 

bem-estar examinadas. 

Por essa razão, indivíduos com renda similar podem ter acesso desigual a 

serviços públicos, a depender de sua oferta na jurisdição em que residem. 

Essa oferta esteve estreitamente associada com a riqueza nos municípios 

e suas respectivas taxas de pobreza. (Arretche, 2015b, p. 221). 

 

Partindo da análise dos dados apurados, considera-se que somente a combinação de 

políticas específicas, resultantes não de inovações na forma de prestação de serviços, mas 

de “adição de novas regras, orientadas a reduzir os obstáculos à incorporação dos mais 

pobres”, mantidas ao longo do tempo suficiente para universalizarem-se até atingir aqueles 

com acúmulos de desvantagens em excesso, com revoluções silenciosas no 

comportamento (como o relativo à fecundidade, opção religiosa e modelo de casamento) 

impactam a pobreza e a desigualdade
35

. 

É por meio dessa argumentação sobre o desenho das políticas que Arretche conclui 

que o efeito do Programa Bolsa Família na redução da desigualdade entre os extremos da 

distribuição de renda foi produzido pela junção de dois fatores: escala e centralização da 

distribuição de benefícios: “Nos programas adotados por FHC no início de 2000, os 

benefícios eram transferidos do governo federal para os governos municipais, que 

detinham, por sua vez, a autoridade sobre sua alocação. O PBF, sob Lula, eliminou essa 

intermediação”
36

. 

Mas é a política em torno do salário mínimo, relacionada tanto à atualização dos 

valores quanto às categorias impactadas pelo reajuste, que se destaca no centro da redução 

da desigualdade de renda. O pagamento de um salário mínimo afeta diretamente três 

grupos dependentes dessa fonte de renda, perfazendo uma imensa massa de potenciais 
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eleitores: “(i) a maioria dos aposentados do INSS; (ii) os beneficiários do Benefício de 

Prestação Continuada e (iii) os trabalhadores baixamente qualificados no mercado formal 

de trabalho”
37

. Além disso, é a política que combate diretamente a desigualdade acumulada 

de mulheres brancas e homens e mulheres negras, que tendem a não ganharem tanto 

quanto os homens brancos quando do incremento de renda nos estratos mais baixos de 

distribuição de renda, geralmente associados ao trabalho informal sem qualificação: “a 

incorporação ao universo dos protegidos pela política do salário mínimo reduz a 

desigualdade entre faixas de renda e elimina a desigualdade entre categorias de cor e 

gênero”
38

. 

Tal movimento apresenta-se como decorrente do sucesso da estabilização proposta 

pelo Plano Real (data de 1997 o início do percurso de queda da desigualdade, embora 

ainda não no mesmo ritmo do governo Lula)
39

, cujo efeito sobre os ganhos nos níveis de 

renda (à semelhança do ocorrido anteriormente na experiência do Plano Cruzado) é similar 

àquele do crescimento econômico. A partir da análise dos dados referentes aos Censos 

Demográficos e às Pesquisas Nacionais por Amostra de Domicílios referentes ao intervalo 

entre o ano de 1981 e 2013, a autora pôde concluir: 

 

No que diz respeito à redução da pobreza, a principal diferença entre o 

Plano Real e o Plano Cruzado é que o primeiro sobreviveu, preservando 

assim os ganhos de renda derivados da estabilização da moeda. 

Entretanto, o 5º e o 10º decis tiveram uma ligeira melhora da renda já no 

segundo mandato de Fernando Henrique Cardoso. Nos dois mandatos do 

presidente Lula, por sua vez, superada a retração econômica associada às 

incertezas da transição para um governo de esquerda, todos os estratos 

sociais tiveram crescimento monotônico da renda, tendência que se 

manteve no governo Dilma Rousseff, a despeito das baixas taxas de 

crescimento econômico. Os ganhos de renda nos governos petistas foram 

muito mais expressivos do que nos períodos anteriores. (Arretche, 2015, 

pp. 434-435) 

 

De acordo com os dados da PNAD auferidos por Neri (2011), é possível afirmar 

que a queda da desigualdade de renda no Brasil iniciou em 2001, quando teve início o 
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processo de maior divergência entre as curvas de rendimento dos mais ricos e dos mais 

pobres: 

 

Entre 2001 e 2009, a renda per capita dos 10% mais ricos aumentou 

12,8% em termos acumulados, enquanto a renda dos mais pobres cresceu 

notáveis 69,08% no período. Nos demais BRICS a desigualdade, embora 

mais baixa, seguiu crescendo. 

A fim de sintetizar melhor as mudanças observadas, restringimos a 

análise que se segue aos 50% mais pobres e aos 10% mais ricos. Os 

primeiros detêm, por definição, a metade mais pobre da população, 

enquanto os segundos, no auge da desigualdade, detinham quase metade 

do bolo de renda tupiniquim. As respectivas taxas acumuladas de 

crescimento da renda real per capita foram de 52,59% e 12,8%, 

respectivamente. Isso indica que o bolo da metade mais pobre da 

população brasileira cresceu a uma taxa 318% mais alta que a dos 10% 

mais ricos entre 2001 e 2009. Essa é uma medida intuitiva da evolução da 

desigualdade nesses oito anos.  

Completamos o restante da década com a Pesquisa Mensal de Empregos 

do Instituto Brasileiro de Geografia e estatística (PME/IBGE). Segundo a 

PME, a desigualdade caiu não só entre cada PNAD, mas também nos 

extremos da década gregoriana. Ao completarmos as séries pela taxa de 

variação da PME observadas nas extremidades da década, chegamos a 

uma taxa acumulada de crescimento na década passada de 10,03% para 

os 10% mais ricos e 67,93% para os 50% mais pobres. Ou seja, a taxa de 

crescimento da metade inferior foi 577% mais alta que a dos 10% mais 

ricos. Isto faz com que a razão de rendas médias nos dois estratos 

populacionais, que é uma medida de desigualdade, caia quase à metade 

dos valores iniciais: de 18,12 em dezembro de 2000 para 9,76 em 

dezembro de 2010 (Neri, 2011, p. 25) 

 

As reflexões acerca do impacto das políticas de valorização do salário mínimo na 

sociedade brasileira marcada por uma desigualdade que persiste a despeito de transições do 

vulto da Independência, da abolição da escravidão, da Proclamação da República e do 

Redemocratização pós Golpe Militar devem levar em consideração seu processo de 

consolidação de uma estrutura produtiva calcada na marginalização de parcela significativa 

da população do mercado de trabalho formal. Se o patrimonialismo identificado por Faoro 

(2000) permite conceber os interesses conservadores da elite nacional no poder, o debate 

crítico proposto por Francisco de Oliveira sobre as teses do “atraso” de parte significativa 

da sociedade que impediam a plena modernização econômica e social corrobora o 

diagnóstico apontado por Florestan Fernandes a respeito da elite nacional, a qual 

 

 não assume o papel de paladina da civilização ou de instrumento da 

modernidade, pelo menos de forma universal e como decorrência 

imperiosa de seus interesses de classe. Ela se compromete, por igual, com 

tudo que lhe fosse vantajoso: e para ela era vantajoso tirar proveito dos 
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tempos desiguais e da heterogeneidade da sociedade brasileira, 

mobilizando as vantagens que decorriam tanto do ‘atraso’ quanto do 

‘adiantamento’ das populações. (Fernandes, 1975:204) 

 

Para Oliveira, o moderno capitalismo brasileiro não tinha nas formas pré-

capitalistas um obstáculo a seu desenvolvimento quando da consolidação do modelo 

urbano-industrial em substituição à condição agrário-exportadora; ao contrário, por vezes 

repetiu e reproduziu padrões e situações semelhantes da sociedade agrária: “a expansão do 

capitalismo no Brasil se dá introduzindo relações novas no arcaico e reproduzindo relações 

arcaicas no novo”
40

. Segundo o sociólogo, a repressão sistemática sobre os salários por 

meio das leis trabalhistas agem para assegurar um novo modo de acumulação, baseada em 

um enorme “exército de reserva” que impedia a pressão sobre a valorização do salário, 

além da ação do Estado no controle dos preços e demais fatores econômicos, gerando 

problemas de distribuição da propriedade e de constituição do próprio mercado de trabalho 

industrial. Assim, o mercado interno de consumo de bens industrializados era restrito ao 

pequeno grupo do topo da escala social, a quem eram destinadas as benesses da 

acumulação e da exploração do trabalho. Aos moldes da função da agricultura de 

subsistência no controle do custo de vida das famílias, percebe-se que nas cidades 

movimento assemelhado:  

 

Uma não-insignificante porcentagem das residências das classes 

trabalhadoras foi construída pelos próprios proprietários, utilizando dias 

de folga, fins de semana e formas de cooperação como o “mutirão”. Ora, 

a habitação, bem resultante dessa operação, se produz por trabalho não 

pago, isto é, super trabalho. Embora aparentemente esse bem não seja 

desapropriado pelo setor privado da produção, ele contribui para 

aumentar a taxa de exploração da força de trabalho, pois o seu resultado – 

a casa – reflete-se numa baixa aparente do custo de reprodução da força 

de trabalho – de que os gastos com habitação são um componente 

importante – e para não deprimir os salários reais pagos pelas empresas. 

Assim, uma operação que é, na aparência, uma sobrevivência de práticas 

de “economia natural” dentro das cidades, casa-se admiravelmente bem 

com um processo de expansão capitalista, que tem uma de suas bases e 

seu dinamismo na imensa exploração da força de trabalho. (Oliveira, 

2003, p. 59) 

 

Consagrou-se, assim, uma nova estrutura econômica nacional de base industrial 

sem, contudo, criar-se um sistema de proteção social e trabalhista: embora necessário, o 

expressivo crescimento de 6% ao ano entre 1930 e 1980 não foi suficiente para a 
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universalização do bem-estar social. A industrialização do país se fez sem, contudo, 

“apresentar níveis de pobreza, homogeneização do mercado de trabalho e grau de 

desigualdade social comparáveis a países com desempenho econômico similar”, ao 

contrário continuou longe de constituir “uma sociedade justa, democrática e socialmente 

menos desigual”
41

. Oliveira diria mais: a tese que apresenta em Crítica da Razão Dualista 

é que a expansão das formas capitalistas modernas não só não era impedimento para 

existência de formas socioeconômicas atrasadas, como delas se alimentava para manter ou 

elevar as taxas de lucro. 

Como se sabe, a atuação autoritária do Estado Novo sobretaxou os custos do 

trabalho no movimento de alternância do jogo político interno de substituição das 

oligarquias rurais pela ascendente burguesia industrial, propiciando a emergência de 

classes médias e trabalhadoras demandantes da livre negociação em torno do mercado, 

enquanto a situação dos serviços públicos se configurava de maneira precária, “em geral, o 

financiamento da proteção social representou em torno de 1/3 do custo total do empregado 

urbano, o que tornou o acesso ao contrato formal de trabalho uma das poucas 

possibilidades de acesso ao bem-estar social”
42

. Apenas a partir da década de 1960, quando 

a regulação do mercado formal de trabalho passou a incorporar trabalhadores rurais, “o 

sistema de proteção social difundiu benefícios não contributivos”
43

.   

A consolidação do Estado moderno brasileiro se deu por via da ampliação da carga 

tributária, sem, contudo, inversão na grande incidência de impostos indiretos, tornando a 

ampliação da atuação do Estado dependente da taxação do consumo e não sobre a riqueza 

e o patrimônio e incidindo muito pouco sobre as importações, criando-se no Brasil o 

financiamento das estruturas públicas pela contribuição dos pobres. Tal cenário de 

regressividade da carga tributária brasileira, incidindo mais na população de menor poder 

aquisitivo, postergou indefinidamente a perspectiva de universalidade da proteção social, 

abrindo solo fértil para o desenvolvimento de um setor privado para oferta de serviços à 

parcela social que foi aos poucos abandonando os serviços públicos conforme o sistema ia 

abarcando novos e mais pobres beneficiados (como no caso da educação), além da 

filantropia e do assistencialismo.  

As conquistas obtidas em torno do aumento do poder de compra do trabalhador no 

curto período de redemocratização de 1945 foram interrompidas e revertidas pelo regime 

                                                 
41

 Cf. Pochmann, Desenvolvimento e perspectivas novas para o Brasil. SP: Ed. Cortez, 2010, p.62. 
42

 Ibidem, p. 63. 
43

 Ibidem, p. 65. 



45 

 

militar que iniciou o longo processo de desvalorização do salário mínimo. De acordo com 

o panorama da relação entre modelo econômico, organização social e qualidade de vida 

traçado por Pochmann, o mecanismo utilizado pelo governo militar de evolução do piso 

salarial das categorias organizadas acima do valor do salário mínimo associou-se ao 

impedimento de organização e reivindicação de sindicatos para obstruir qualquer defesa 

pela elevação do poder aquisitivo do mínimo nacional, levando à situação de avanço 

econômico com redução da participação do rendimento do trabalho na renda nacional, 

decisão que corroborou para a rápida expansão econômica fundamentada na internalização 

da produção e consumo.  

A constatação do aumento de horas extras ou duplo trabalho, além do ingresso de 

jovens no mercado de trabalho durante a década de 1960 permite perceber como 

estratégias compensatórias para enfrentar a queda de rendimento das famílias foram aos 

poucos marcando profundamente o sui generis mercado de trabalho brasileiro no qual não 

só não houve generalização das condições e relações de trabalho assalariadas, como 

ocorreu nas sociedades urbano-industriais das economias centrais, como as formas de 

trabalho não capitalista perduraram
44

. Segundo o economista: 

 

Assim, mesmo havendo ampliação considerável do assalariamento no 

Brasil, que passou de cerca de 1/5 do total dos ocupados ao final da 

década de 1930 para próximo de 2/3 em 1980, prevaleceu a extrema 

heterogeneidade do mercado de trabalho. Tanto no que diz respeito ao 

fato de o emprego assalariado ser composto por trabalho ilegal, sem 

contrato formal, como pela diversidade de ocupações não assalariadas e, 

na maioria, ilegais. (Pochmann, 2010a, p. 70). 

 

É a recorrência da concentração de propriedade, riqueza e renda que explica o 

modelo de expansão econômica fundamentada na internalização da produção e consumo 

de bens duráveis de grande valor agregado (sobretudo automóveis) durante o período do 

regime militar; “a base da pirâmide social brasileira, com a remuneração colada ao valor 

do salário mínimo, ficou prisioneiro do baixo poder de compra. Bem ao contrário de outros 

segmentos sociais, com remuneração real em alta”
45

. 

No panorama traçado por Pochmann, ganha destaque a constatação da 

implementação de um modernização conservadora em nosso país, sobretudo devido aos 

monopólios sociais que impediram a configuração de traços de sociabilidade capitalista 

baseada na competição individual, embora aos estratos de renda superiores da população 
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estivessem voltados os prêmios da identificação de vencedores, sobretudo devido ao 

passaporte do acesso aos principais postos de trabalho emergentes do avanço da sociedade 

urbano-industrial facultado pelo ainda restrito ensino, a porta da franca ascensão social. A 

reversão da taxa de analfabetismo foi acompanhada de uma lentíssima ampliação das 

etapas posteriores da educação: “entre 1930 e 1960, por exemplo, o acesso ao ensino 

superior esteve estancado no patamar de não mais de 1% da população de 18 a 24 anos de 

idade, enquanto a taxa de analfabetismo decrescia mais rapidamente, embora permanecesse 

representando cerca de 40% dos brasileiros”
46

. 

Não é difícil acompanhar a argumentação de que, em tal cenário, descendentes de 

imigrantes tinham condições iniciais de disputa maiores do que aquelas disponíveis aos 

negros e mestiços, não apenas pelo franqueamento do ingresso no sistema escolar, mas 

também pela influência da rede de relações de seus pais e avós que são responsáveis pela 

abertura de desenvolver um amplo segmento de micro e pequenos negócios. 

Entra-se no ciclo de grave crise de dívida externa na década de 1980 com uma nova 

estrutura ocupacional urbana espelhada às perspectivas de trabalho e renda muito próximas 

àquelas estabelecidas durante a preponderância da sociedade agrária, talvez porque durante 

o período de maior crescimento econômico nacional “as instituições de representação de 

interesses do mundo do trabalho se encontravam travadas pelo regime militar”
47

. Mesmo 

assim, aquele projeto de políticas voltadas para a industrialização do nacional foi 

abandonado em troca do aumento do pagamento da conta da dívida externa. Como isso foi 

feito? Pelo incentivo às exportações e contração das importações, às custas de grandes 

desarranjos internos (incluindo a disparada da dívida pública).  

Assim, deu-se paralelamente o movimento de retração das despesas administrativas 

do Estado e aumento da carga tributária sobre os setores de menor renda para aumentar o 

investimento público no gasto social tendo em vista a necessidade de suprir as demandas 

sociais reprimidas desde o golpe militar e aquelas ocasionadas pelo brutal desemprego e 

crescente precarização dos postos de trabalho e rebaixamento do rendimento dos 

empregados, além cumprir os dispositivos previstos na Constituição. Também houve ações 

voltadas à descentralização e universalização do atendimento e da cobertura dos serviços 

de saúde e da previdência social, facultadas a partir de então também aos não assalariados 

e empregados sem contrato regular (universo que perfazia metade dos ocupados no país), 

enfrentando de alguma forma a polarização social no país.  
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A despeito disso, o constrangimento da economia nacional resultou em novos 

problemas econômicos e sociais: desemprego urbano em massa, o que ampliou o 

excedente de mão de obra e obstruiu o ingresso dos jovens no mercado de trabalho, 

aumentando sua vulnerabilidade, aumento dos preços finais, decorrentes da queda de 

consumo do mercado interno e ociosidade não planejada nas empresas, queda dos lucros, 

queda dos investimentos públicos, degradação das estruturas físicas e sociais e inflação, 

muita inflação. A superinflação brasileira perdurou praticamente 15 anos, até o advento do 

Plano Real em 1994
48

.  

A decadência nacional é expressa pela queda de posições na classificação das 

maiores economias do mundo, do oitavo posto em 1980 até a 14ª posição nos 90, aumento 

constante do indicador de desigualdade de renda do trabalho (o Índice de Gini atinge seu 

pico, próximo a 0,6) e ainda maior da renda advinda das propriedades, o chamado rentismo 

(lucros, juros, aluguéis, renda da terra). Não fosse um quadro ruim o suficiente, à recessão 

e superinflação adicionou-se o receituário neoliberal de liberação comercial (devido à forte 

redução nas tarifas de importação, financeira e produtiva, resultando na desindustrialização 

do país: “em duas décadas, a indústria perdeu quase a metade do peso relativo no PIB 

brasileiro”
49

. 

No período neoliberal, com a opção governamental pelo mercado externo como 

fonte de recursos para pagamento da dívida externa, o maior grau de internacionalização da 

produção brasileira agravou os índices de desemprego, substituiu-se a estrutura de 

produção pela de montagem, aumentou-se a exportação de bens primários e reestruturou-se 

a propriedade no país: “o crescimento do capital estrangeiro no Brasil foi estimulado tanto 

pela privatização do setor produtivo estatal como a aquisição de empresas privadas 

nacionais pelo capital estrangeiro”. Desmontou-se, portanto, o projeto do nacional-

desenvolvimentismo
50

 e ampliou-se a carga tributária e o desemprego.  

No lugar do investimento em infraestrutura, da produção de bens e geração de 

salários, do dinamismo da economia, amplia-se o papel do mercado financeiro e limitam-se 

os gastos sociais
51

. Assim, “o endividamento do setor público serviu plenamente aos 
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interesses do setor rentista, enquanto parcela significativa da sociedade sofria dos 

resultados nefastos do baixo crescimento econômico e do intenso processo de transferência 

de renda”
52

. 

O crescimento econômico associado ao nacional-desenvolvimento do período 

1930-1980 não reduziu a alarmante desigualdade nem atacou de frente problemas sociais 

ou tributários, mas possibilitou alguma esperança de ascensão social à população via 

ingresso no mercado formal de trabalho (fonte de proteção social e trabalhista). Contudo, o 

final do século XX, marcado pelos desinvestimentos produtivo (graças à financeirização da 

economia, uma estratégia de compensação da tendência da queda dos lucros advindos da 

produção) e estatal (comprometido ao contingenciamento dos gastos públicos para 

pagamento da dívida externa), “a mobilidade social perdeu efeito, enquanto a sociedade 

entrou numa fase de congelamento da estrutura social”, causas do aumento do desemprego, 

queda do rendimento médio anual do grupo ocupado e expansão dos postos de trabalho 

sem proteção social e trabalhista (a chamada precarização
53

), fatores que, por sua vez, 

incidiram diretamente na ampliação da exclusão social na década de 1990, quando a taxa 

de pobreza nas regiões metropolitanas atingia mais de 2/5 da população, no mesmo período 

no qual mais de 1/3 dos brasileiros ocupavam o estrato social de baixa renda. Pochmann 

pinta com essas cores o quadro: 

 

                                                                                                                                                    
algumas responsabilidades públicas para Estados e Municípios da União. Tal retração de investimento nas 

chamadas áreas sociais coincide com a ampliação do papel das Organizações Não Governamentais e 

privatização do público em substituição parcial da atuação do Estado, facultada pela criação das 

Organizações Sociais e Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) . Pochmann, 2010b, 

pp. 100-105. 
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 Ibidem, p. 98 
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SOUZA, J., 2010, pp. 61-84) 
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Pressionada pelo desemprego, parcela da força de trabalho sobrante teve 

que se submeter às atividades para famílias ricas por remunerações 

extremamente baixas. O resultado disso foi a conformação de uma 

sociedade composta por um arquipélago de ilhas de famílias ricas 

rodeadas por legiões de prestadores de serviços pessoais (domésticos, 

conservação e vigilância, entre outros). Um verdadeiro exemplo de 

polarização social evidenciado pelas possibilidades de constituição de um 

país para somente 2/5 de sua população. (Pochmann, 2010a, p. 116) 

 

Segundo o sociólogo Álvaro Comin, a seletividade do Estado brasileiro ao expandir 

a legislação trabalhista e os direitos sociais aos diversos segmentos sócio-ocupacionais é 

um aspecto central na configuração das desigualdades em nosso país. As condicionantes 

para ingresso na bolha de proteção impediu a incorporação de novos segmentos ao mesmo 

aparato de bem-estar social ao qual estavam vinculados os protegidos (operários das 

grandes indústrias, operadores dos sistemas de transporte, funcionários das instituições 

financeiras e funcionários públicos). Olhar a dinâmica de assalariamento no mercado 

formal
54

 dos diferentes grupos sociais ainda é uma forma de colocar em perspectiva o 

leque de incluídos em nossa sociedade, pois se trata da porta de entrada a formas de renda 

indireta (como salário-família, vale-alimentação e refeição, além de subsídio ao transporte) 

compensações e proteções (FGTS, seguro-desemprego, convênio médico/seguro-saúde, 

entre outros). Assim, é extremamente relevante a informação colhida da análise de dados 

provenientes das PNADs, segundo a qual a complementaridade entre a queda de 

fecundidade, o longevidade escolar, o declínio da população rural e ampliação feminina no 

mercado de trabalho resultaram na proporção de 55% de vínculos formais de trabalho do 

total de ocupados em 2011, maior taxa da história
55

. Segundo ele: 

 

Essas macrotendências afetaram a estrutura ocupacional e se somaram, 

no período 2000 a 2010, à aceleração do crescimento econômico, para 

aumentar a formalização do trabalho. As categorias ocupacionais que 

mais encolheram em termos relativos, a partir de 1991, são: trabalhadores 

rurais, trabalhadores semiqualificados, ocupados na agricultura de 

subsistência, empregadores rurais e profissionais de menor qualificação 

(...) Com exceção da última, estas são também as categorias com os 

menores níveis de formalização do emprego (...) Além disso, observa-se 

contínua formalização do emprego entre os trabalhadores rurais, cuja 

proporção mais que triplica entre 1981 e 2011, conquanto permaneça 

ainda entre as mais baixas. Comportamento semelhante se observa entre 

os trabalhadores semiqualificados, embora seu ponto de partida tenha 
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sido bem mais elevado e a progressão bem menos acentuada. Já os 

profissionais de alto nível e os trabalhadores não manuais de rotina de 

menor qualificação estão entre as categorias que apresentam as mais altas 

taxas de formalização nos últimos dois intervalos censitários. Em suma, o 

progressivo encolhimento da base da pirâmide ocupacional, densa em 

ocupações de baixa qualificação, e a transferência gradativa da mão de 

obra principalmente para os dois pólos das ocupações não manuais 

(profissionais de alta qualificação e não manuais de rotina de baixa 

qualificação) induzem a ampliação da parcela formalizada do emprego e 

colaboram para a redução geral da desigualdade, não apenas da renda 

direta, mas também de direitos que envolvem rendas indiretas. (Comin, 

2015, p. 388). 

 

 Trata-se de um deslocamento para cima da estrutura ocupacional retratada pela 

progressiva diminuição da parcela de trabalhadores assalariados rurais e os do setor manual 

semiqualificado com crescimento das categorias não manuais (sobretudo os postos de alta 

qualificação e os de rotina de menor qualificação), movendo-se do patamar de 11,6% em 

1991, para 23,1% do total de ocupados em 2010. São os trabalhadores rurais e, em menor 

escala, os manuais de baixíssima qualificação que tendem, no Brasil, a mover-se para o 

setor de serviços e não os empregados industriais, executando justamente o tipo de 

deslocamento que contribui para a redução da desigualdade de renda. A superação da 

estagnação econômica por meio da adoção de políticas de distribuição de renda e, 

principalmente, a valorização do salário mínimo na década passada, favoreceu a 

convergência de tendências estruturais que reverteram a pouca geração de empregos 

formais (principalmente para profissionais de alta qualificação e não manuais de rotina de 

baixa qualificação), o que demonstra clara tendência de redução da desigualdade
56

.  

No livro do Atlas da exclusão social no Brasil dedicado à “dinâmica da exclusão 

social na primeira década do século XXI” (subtítulo do volume), os autores identificam 

situação semelhante na estrutura ocupacional nacional, perfazendo, segundo eles, uma 

dinâmica extremamente positiva do mercado de trabalho na década de 2000: além da oferta 

maior de rendimentos ao conjunto dos trabalhadores (fator que elevou a renda dos 

domicílios), a parcela de pessoas que trabalhavam por conta própria sem previdência social 

e dos assalariados sem carteira assinada no conjunto dos trabalhadores tendeu a diminuir, 

indo de uma taxa de 51,7% da força laboral em 1999 para 39,3% em 2012
57

. 

A tal elemento da economia, associam a relevância do incremento da evolução do 

gasto social federal (previdência, seguro-desemprego e abono salarial, transferências 
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condicionadas de rendimentos, saúde, educação cultura, desenvolvimento rural e 

desenvolvimento urbano) após 2003, com vistas à expansão do mercado interno e do 

consumo das famílias. Se há constância de crescimento dos gastos sociais federais em 

termos absolutos de 1995 a 2010, o aumento é mais substantivo na década de 2000: de 

1995 a 2003 o gasto foi de R$ 234,0 para R$ 343, 3 bi, enquanto entre 2003 a 2010 passou 

de R$ 343,3 para 638,5 bilhões. Quando analisam os dados em comparação com o 

montante de recursos disponíveis na economia brasileira – o que compõe o PIB – os 

autores afirmam perceber com mais nitidez a importância do gasto: “no intervalo entre 

1995 e 2003, o gasto foi de 11,2% para 13% do PIB (...), já no intervalo entre 2003 e 2010, 

o gasto foi de 13% para 15,5% do PIB”
58

.  

Este é um tipo de investimento que supera muito os custos iniciais, como se afirma 

no Relatório do Desenvolvimento Humano 2014, Publicado pelo Programa das Nações 

Unidas para o Desenvolvimento, PNUD: 

 

Veja-se o caso do abono de família na África do Sul, que teve um custo 

de 0,7 por cento do PIB em 2008–2009 e reduziu a taxa de pobreza 

infantil de 43 por cento para 34 por cento, ou o programa brasileiro Bolsa 

Família, que custou 0,3 por cento do PIB em 2008–2009 e teve um peso 

de 20–25 por cento na redução da desigualdade. 

Os países em processo de crescimento econômico acelerado, como os da 

Ásia Oriental, beneficiaram com o investimento no alargamento da 

cobertura e na melhoria dos serviços de saúde, educação e emprego e 

realizaram-no, apesar de disporem de recursos e receitas limitados. 

A defesa do princípio da prestação universal de serviços sociais básicos 

assenta, acima de tudo, na ideia de que todos os seres humanos devem 

estar capacitados para viver uma vida que valorizem e de que o acesso a 

determinados elementos básicos de uma existência digna deve ser 

dissociado da capacidade de os pagar. Se as modalidades de prestação 

desses serviços podem variar em função das circunstâncias e do contexto 

do país, todas as experiências de sucesso têm como denominador comum 

a mesma ideia: incumbe ao Estado a responsabilidade primária de 

estender os serviços sociais à totalidade da população, de acordo com um 

Contrato Social básico entre os cidadãos e o Estado. (PNUD, 2014, p. 18) 

 

Configura-se assim, portanto, a concepção do modelo de desenvolvimento 

econômico como resultante da soma entre crescimento econômico e investimento em 

políticas sociais. A ênfase no mercado interno e no papel do Estado para influenciar a 

distribuição de renda e a alocação de investimentos marca a diferença desse padrão de 

desenvolvimentismo distributivo do setor público com a escola econômica do “Novo-

Desenvolvimentismo”, segundo a qual uma taxa de câmbio controlada pelo Estado pode 
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induzir o uso da mão-de-obra barata disponível no país para aumentar a exportação de 

produtos industrializados por meio da busca da estabilidade econômica
59

. 

Segundo a revisão feita por Pochmann, o ponto basilar de tal pensamento 

econômico e social parte da “identificação básica de que o Estado faz parte das soluções 

dos problemas existentes”, o que, segundo ele, não precisaria necessariamente em 

reprodução do modelo anterior de nacional-desenvolvimentismo para responder de modo 

inverso a proposta neoliberal. A somatória entre a nova reinserção internacional (de 

devedor para credor de organismos multilaterais, formação de reservas externas e 

direcionamento do comércio e relação para o eixo Sul-Sul) com vistas a proteger o país de 

crises internacionais, com o compromisso com o sistema produtivo (queda da despesa 

pública com a financeirização da riqueza), ampliação do gasto social, elevação do salário 

mínimo e adoção de mecanismos de transferência de renda voltariam o Estado ao 

enfrentamento dos índices de pobreza e da desigualdade de renda, segundo ele
60

.  

Mobilidade, inclusão de milhões de famílias no consumo de massas e 

transformação da figura representativa de nossa estratificação de pirâmide social em barril 

são dados objetivos suficientes para caracterizar o surgimento de uma nova classe média?
61

 

Na discussão sobre os efeitos do assim chamado social-desenvolvimentismo de 

propiciar ascensão dos trabalhadores pobres via crescimento econômico brasileiro com 

distribuição de renda na estrutura social brasileira, concorda-se aqui com a tese defendida 

por Pochmann, segundo o qual a mobilidade social, inclusive aquela da base da pirâmide 

na qual incidiu fortemente a taxa de ocupação (ainda que três quartos dos empregos criados 

tivessem remuneração de 1,5 salário mínimo), associada à redução de algo em torno de 

40% da pobreza entre l988-2008, aumento de quase 80% do gasto social em relação ao PIB 

e expansão do consumo de bens duráveis à classe trabalhadora "não se converteu, contudo, 

                                                 
59

 Cf. pode-se ver em dois balanços de economistas da Unicamp: BASTOS, PPZ A economia política do 

novo-desenvolvimentismo e do social desenvolvimentismo. Economia e Sociedade, Campinas, v. 21, 2012. E 

COSTA FN Desenvolvimento do desenvolvimentismo: do socialismo utópico ao social-desenvolvimentismo. 

Texto para Discussão, vol 205, Instituto de Economia da Unicamp, 2012. 
60

 Pochmann, 2010, pp. 118-119. 
61

 O debate entre economistas, sociólogos e cientistas políticos pode ser acompanhado com destaque nas 

seguintes obras (que não esgotam o tema, abordado também por jornalistas e outras áreas): SOUZA, J Os 

batalhadores brasileiros: nova classe média ou nova classe trabalhadora. Belo Horizonte: Ed UFMG, 2010. 

SOUZA, A.; LAMOUNIER, B A classe média brasileira: ambições, valores e projetos de sociedade. São 

Paulo: Elsevier Editora, 2010. NERI, M A nova classe média: o lado brilhante da base da pirâmide. São 

Paulo: Ed. Saraiva, 2011.BRAGA, R. A política do precariado: do populismo à hegemonia lulista. São 

Paulo: Boitempo, 2012. POCHMANN, M. Nova classe média? O trabalho na base da pirâmide social 

brasileira. São Paulo: Boitempo, 2012. POCHMANN, M. O mito da grande classe média: capitalismo e 

estrutura social. São Paulo: Boitempo, 2014.  



53 

 

na constituição de uma nova classe social, tampouco permite que se enquadrem os novos 

consumidores no segmento de classe média"
62

. 

O grande debate a respeito da mobilidade e transformações na estrutura social 

brasileira depara-se com a situação de considerável desgaste do quadro de acumulação e 

distribuição na década passada já a partir do início dos anos 2010, em grande medida fruto 

da crise de 2008, causa da retração dos mercados mundiais importadores dos produtos e 

commodities brasileiros. Em 2013 o índice de investimento em relação ao PIB voltou ao 

mesmo nível de 1995, 18,5% (teve um pico de 19,5% nos anos 2000), fenômeno 

comumente associado ao crescimento do produto nacional, que já apresentava sinais do 

desaquecimento da economia na variação reduzida (entre 2011 e 2012 se limitou a 1,88%). 

Esse panorama levou à recente perda de consumo das famílias, como segue:  

 

mesmo que os rendimentos tenham continuado a aumentar, como já 

examinado, o consumo passou a sofrer com dois fenômenos: a inflação 

(mais elevada e disseminada, inclusive pelos alimentos) e os juros (que 

voltaram a subir, após um período de baixa, sob o argumento do combate 

à inflação) – o que afetou o crédito ao consumo (Guerra, Pochmann e 

Silva, 2015, p. 139) 

 

Não é objetivo deste trabalho avaliar o panorama de redução da pobreza e das 

desigualdades apresentado, tampouco tentar fazer prognósticos do impacto das recentes 

mudanças nas condições de bem-estar social criadas pelos diferentes modelos 

desenvolvimentistas. Pretende-se, por outro lado, partir dessa transformação da sociedade 

brasileira no que tem de específica
63

 para pensar o impacto da perda dessa marca profunda 

que é a desigualdade
64

. O que veio em seu lugar? A assimetria nas relações sociais que cria 

um laço social entre os desiguais em nosso país fortemente marcado pelo autoritarismo, 
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clientelismo, patrimonialismo desde nossos mitos fundadores e da lógica escravocrata
65

 

daria lugar a outro padrão de sociabilidade nesta conjuntura? Parece surgir um novo 

tensionamento político-social a partir do deslocamento da estrutura de posições 

econômico-sociais.  

Quando em 2011 Márcio Pochmann chamava a atenção para o equívoco de atribuir 

a designação de nova classe média ao grupo de recém ingressos na classe trabalhadora na 

base da pirâmide não ser um problema conceitual, mas simplesmente má-fé para mascarar 

a disputa acerca dos rumos das políticas públicas (para onde afluiriam os gastos do Estado, 

para a manutenção e ampliação do social-desenvolvimentismo ou para o mercado 

financeiro se reerguer da crise econômica mundial?), já havia clara preocupação com o 

aspecto político; afirma ele:  

 

Percebe-se sinteticamente que a despolitizadora emergência de segmentos 

novos na base da pirâmide social resulta do despreparo de instituições 

democráticas atualmente existentes para envolver e canalizar ações de 

interesses para a classe trabalhadora ampliada. Isto é, o escasso papel 

estratégico e renovado do sindicalismo, das associações estudantis e de 

bairros, das comunidades de base, dos partidos políticos, entre outros. 

(Pochmann, 2012, p. 11) 

 

A pergunta que se faz o sociólogo Jessé de Souza em 2010, ao final do livro Os 

batalhadores brasileiros, a saber “para onde vai a nova classe trabalhadora brasileira”?, 

não é a nossa nesta pesquisa; interessa-nos saber, de outro modo, do que foi feito dos 

indivíduos que cresceram no contexto de rápida diminuição da pobreza e de contínua 

redução da desigualdade com acesso ao mercado de trabalho, à renda, ao consumo e a um 

sistema de ensino mais longevo. Contudo, ao questionar algumas representações sobre as 

“classes populares”, presentes em um livro sobre a mobilidade social no Brasil e as 

aspirações da chamada nova classe média (segundo ele, algo semelhante ao que difunde a 

mídia e o debate público nacional), como grupo caracterizado pela falta de racionalidade, 

cálculo, confiança e moralidade distanciada das emoções em suas ações, razão pela qual 

precisaria ser guiada, tutelada, cujo voto seria visto como tolo e sem consciência de seus 

interesses, Souza revela que “o interesse aqui não é apenas legitimar a dominação social 

iníqua de um tipo de capitalismo concentrador e injusto. É também uma tentativa de 

‘guiar’ o processo de desenvolvimento social e direcionar a sociedade brasileira em um 
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certo caminho”
66

. Souza chama atenção, assim, à semelhança da preocupação aventada por 

Pochamnn já apresentada, para a disputa acerca do Estado, sua agenda, seu funcionamento 

e suas prioridades. O discurso antiestatal e de loas ao mercado pega entre os recém 

incluídos trabalhadores? A ampla e constante divulgação sobre os casos crônicos de 

corrupção, por um lado, e o discurso do empreendedorismo no fantasioso mundo onde 

ninguém mais faz trabalho manual pesado e todos seriam empresários de si mesmos 

fadados ao sobretrabalho tende a ser uma estratégia de cooptação e de enfraquecimento da 

disputa? 

A ralé caracterizada por Souza como sendo aquele grupo socializado por uma 

família que pouco estimula os filhos ao autocontrole, à formação da disciplina e do que 

chama de pensamento prospectivo, tipo de capital cultural, aos moldes mesmo de 

Bourdieu, valorizados no mercado escolar e de trabalho, é o grupo social que só conta com 

o corpo para trabalhar (executando trabalhos pesados ou sujos), razão pela qual seria 

fadada à exploração, configurando, assim, uma luta de classes invisível no debate nacional 

(só ganhando visibilidade nos casos de violência policial). Segundo ele, a hegemonia do 

economicismo encobriria os conflitos sociais mais profundos e fundamentais da sociedade 

brasileira, escondendo pelo meio do jargão e pelo viés de leitura da realidade social os 

“fatores e precondições sociais, emocionais, morais e culturais que constituem a renda 

diferencial, confundindo, ao fim e ao cabo, causa e efeito”
67

. 

Seu objetivo de compreender a desigualdade social por meio da gênese e 

reprodução no tempo o leva a se voltar ao processo de modernização nacional para 

entender a dinâmica de classes e o grupo que chama de “ralé”, como afirma: 

 

O processo de modernização brasileiro constitui não apenas as novas 

classes sociais modernas que se apropriam diferencialmente dos capitais 

cultural e econômico. Ele constitui também uma classe inteira de 

indivíduos, não só sem capital cultural nem econômico em qualquer 

medida significativa, mas desprovida, esse é o aspecto fundamental, das 

precondições sociais, morais e culturais que permitem essa apropriação. É 

essa classe social que designamos neste livro de “ralé” estrutural, não 

para “ofender” essas pessoas já tão sofridas e humilhadas, mas para 

chamar a atenção, provocativamente, para nosso maior conflito social e 

político: o abandono social e político, “consentido por toda a sociedade”, 

de toda uma classe de indivíduos “precarizados” que se reproduz há 

gerações enquanto tal. Essa classe social, que é sempre esquecida 

enquanto uma classe com uma gênese e um destino comum, só é 
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percebida no debate público como um conjunto de “indivíduos” carentes 

ou perigosos, tratados fragmentariamente por temas de discussão 

superficiais, dado que nunca chegam a nomear o problema real, tais como 

“violência”, “segurança pública”, “problema da escola pública”, 

“carência da saúde pública”, combate à fome”, etc. (Souza, 2009, p. 21) 

 

Não é preciso concordar com os resultados da pesquisa empreendida por Jessé 

Souza, tampouco no que diz respeito às polêmicas críticas aos clássicos do pensamento 

social brasileiro responsáveis pelo chamado paradigma da formação, mas o diagnóstico 

que faz do processo de produção de indivíduos no contexto de modernização conservadora 

de cunho pretensamente liberal que não só permitiu como produziu o quadro de exclusão 

social que marcou e constituiu nosso país e a nós mesmos: 

 

Na verdade, tudo na realidade social é feito para que se esconda o 

principal: a produção de indivíduos diferencialmente aparelhados para a 

competição social desde seu “nascimento”. Afinal, a produção de 

indivíduos “racionais” e “calculadores”, os tais que são pressupostos em 

toda análise economicista da realidade, não é um dado “natural”, “caído 

do céu”, como pensa o economicismo dominante, o qual, aliás, é bom que 

se repita, não é “privilégio” de economistas. No entanto, toda a 

legitimação do mundo moderno como “ordem justa” depende desse 

esquecimento”. A legitimação do mundo moderno como mundo “justo” 

está fundamentada na “meritocracia”, ou seja, na crença de que 

superamos as barreiras de sangue e nascimento das sociedades pré-

modernas e que hoje só se leva em conta o “desempenho diferencial” dos 

indivíduos. Afinal, se alguém é 50 vezes mais produtivo e esforçado que 

outro, nada mais natural e “justo” que também tenha um salário 50 vezes 

maior e 50 vezes mais prestígio e reconhecimento. Todas as instituições 

modernas tomam parte nesse teatro da legitimação da dominação 

especificamente moderna. O mercado “diz”, ainda que não tenha boca: eu 

sou “justo”, porque dou a remuneração “justa”, verdadeiramente 

equivalente ao desempenho. O Estado também “diz” o mesmo: eu faço 

concursos públicos abertos para todos, e o melhor deve vencer. Nada 

mais justo do que isso. (Souza, 2009, p. 22) 

 

Trata-se de pensar sobre a justiça social, sobre a forma de distribuir e lidar com 

bens e direitos, sobre os padrões de relacionamento na sociedade. Menos desiguais, 

seríamos mais democráticos? A enorme classe de trabalhadores agrupados no guarda-

chuva classe média, nova ou velha, nova e velha, teria se modificado durante o período 

acima relatado de transformação econômica e social? O processo de redução da pobreza, 

diminuição da desigualdade, ampliação do consumo, oferta de condições mínimas de 

sobrevivência como direitos aos mais pobres teria modificado a formação de indivíduos 

em nosso país? Teriam os contingentes de trabalhadores mais precarizados da população 
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ascendido não apenas economicamente, mas também à disputa política, incluídos na esfera 

pública de disputa política? 

A revisitação que Robert Castel fez às suas próprias ideias
68

 anteriormente 

apresentadas no seminal As metamorfoses da questão social, apesar de se referirem a outro 

contexto histórico, dão uma idéia da repaginação da importância que a crônica do 

assalariamento e seus desdobramentos no que tange ao ingresso em formas de 

sociabilidade (entre as quais se pode incluir, inclusive, a via da igualdade simbólica 

possibilitada pelo consumo
69

) pode vir a ter no processo de individuação: 

 

Para os não-proprietários o acesso à propriedade de si se tornou possível 

por sua inscrição em coletivos que os tornaram sujeitos de direitos e 

beneficiários de proteções gerais. Compreende-se então que o tremor, e 

no limite o colapso, dessas pertenças coletivas possam comprometer e no 

limite invalidar esta realização do indivíduo moderno. O paradoxo é que 

uma descoletivização, ou uma reindividualização, possa ter 

consequências destrutivas para o indivíduo. Mas esse paradoxo foi 

disparado pelas transformações atuais da sociedade salarial. Parece-me 

que se pode largamente interpretar as mudanças que afetam esta 

formação social desde o meio dos anos 1970 como uma precarização das 

pertenças coletivas, ou ainda como uma fragilização das categorias 

homogêneas que constituíram a sociedade salarial. Se aconteceu algo de 

inédito nesses 25 anos – desde que nós nomeamos mais ou menos 

inapropriadamente “a crise” – é, em minha opinião, o desenvolvimento 

de um novo processo de individualização que põe em questão as 

pertenças coletivas dos indivíduos. É a condição mesma dos indivíduos – 

ou ao menos desses indivíduos que adquiriram sua consistência graças à 

propriedade social – que precisa agora ser colocado em questão. (Castel e 

Haroche, 2001, pp. 108-109) 

 

A questão do modelo de participação social e política do grupo social em tela foi 

em parte respondida pelos governantes quando colocaram na agenda política a pauta de 

mudanças econômicas que acarretaram o movimento profundo da sociedade. Esta questão 

pode ser novamente reposta abordando o Junho de 2013, epifenômeno da mudança, como 

apresentado anteriormente.  

Segundo o sociólogo Ruy Braga houve frustração social com as pequenas vitórias 

individuais, pois o aumento nos gastos sociais e a conquista do emprego formal e 

incremento da escolarização não foram suficientes para suprir as mazelas de um mercado 

de trabalho em que “94% dos novos postos pagam até 1,5 salário-mínimo. Sem mencionar 
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as precárias condições de vida nas periferias das cidades e violência policial que persegue 

as famílias trabalhadoras”
70

. Seria esse sentimento de frustração e inquietação social que 

teria levado o grupo de trabalhadores em postos precários de trabalho, o precariado 

denominado por ele, às ruas, de acordo com ele: 

 

Se os grupos pauperizados que dependem do programa Bolsa Família e 

os setores organizados da classe trabalhadora que em anos recentes 

conquistaram aumentos salariais acima da inflação ainda não entraram na 

cena política, o “precariado” – a massa formada por trabalhadores 

desqualificados e semiqualificados que entram e saem rapidamente do 

mercado de trabalho, por jovens à procura do primeiro emprego, por 

trabalhadores recém-saídos da informalidade e por trabalhadores sub-

remunerados – está nas ruas manifestando sua insatisfação com o atual 

modelo de desenvolvimento. (Braga, 2013, p. 82) 

 

Entretanto, deve-se fazer ressalvas: empreendida no calor da hora, ainda ao cair do 

dia das manifestações de junho de 2013, a análise de Braga considerou apenas uma fonte 

de pesquisa
71

 (de apenas um dia de manifestação na cidade do Rio de Janeiro), para, em 

generalização, traçar o perfil socioeconômico dos manifestantes. Em uma análise posterior, 

o cientista político André Singer faz uso de um conjunto muito mais amplo de dados sobre 

os manifestantes
72

, a partir dos quais afirma: 

 

Houve dois pontos de vista sobre a composição social dos 

acontecimentos de junho. O primeiro identificou neles uma extração 

predominante de classe média, enquanto o segundo tendeu a enxergar 

uma forte presença do precariado: “a massa formada por trabalhadores 

desqualificados e semiqualificados que entram e saem rapidamente do 
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mercado de trabalho”. Analisando as pesquisas disponíveis, gostaria 

de sugerir uma terceira hipótese: a de que elas possam ter sido 

simultaneamente as duas coisas, a saber, tanto expressão de uma classe 

média tradicional inconformada com diferentes aspectos da realidade 

nacional quanto um reflexo daquilo que prefiro denominar de novo 

proletariado, mas cujas características se aproximam, no caso, daquelas 

atribuídas ao precariado pelos autores que preferem tal denominação: 

trata-se dos trabalhadores, em geral jovens, que  conseguiram emprego 

com carteira assinada na década lulista (2003 à 2013), mas que padecem 

com baixa remuneração, alta rotatividade e más condições de trabalho. 

(Singer, 2013, p. 27) 

 

Se os dados sobre a escolaridade dos participantes permite conceber um público 

majoritariamente composto por jovens adultos da chamada classe média tradicional, o 

baixo rendimento de 50% dos manifestantes indicava contrastivamente a presença entre os 

manifestantes de estratos da população da categoria médio-inferior, na metade de baixo da 

estratificação por ocupações, a quem se destina menor renda. 

 

Isso nos leva a seguinte equação. Enquanto ao olhar por escolaridade 

vimos uma acentuada presença do topo da escala social, remetendo para a 

classe media tradicional, do angulo da renda e da ocupação que se pode 

deduzir dela, as pesquisas apontam uma incidência expressiva da metade 

inferior da pirâmide nas manifestações. Seria a confirmação de que o 

novo proletariado ou precariado, conforme sugerido por alguns autores, 

foi para as ruas. Se considerarmos que a maioria dos manifestantes era 

jovem, tendo entrado recentemente no emprego — significativamente, o 

Ibope mostrou que 76% dos manifestantes estava no mercado de trabalho 

nas oito capitais, a Innovare encontrou proporção parecida em Belo 

Horizonte (71%) e a Plus Marketing no Rio de Janeiro (70%) —, a 

hipótese torna-se plausível. Mais ainda, como tem assinalado o sociólogo 

Gustavo Venturi, em função “do processo relativamente acentuado de 

escolarização ao longo da ultima década e meia” é razoável pensar num 

novo proletariado com nível escolar elevado. Em função disso, deve-se 

cogitar a possibilidade de ter estado presente nas manifestações uma 

massa de jovens de escolaridade mais alta que a renda, o que resolveria a 

equação. (Singer, 2013, p. 31) 

 

Por isso, Singer afirma que o perfil social dos manifestantes era ambíguo, 

constituindo “dois blocos relativamente equivalentes, formados por jovens e jovens adultos 

de classe média e outro por pessoas da mesma faixa etária, mas pertencentes à metade 

inferior da estrutura social brasileira, sendo estes com menos escolaridade media”
73

. A 

composição de renda familiar acima de cinco salários mínimos de metade dos 

manifestantes, à exceção da composição carioca, ponto fora da curva neste quesito, 

manifestantes estes quais cerca de 20% recebiam acima de dez salários mínimos familiares 
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mensais, indica a presença da classe média dita tradicional, o que confirmaria a hipótese de 

sua presença nas manifestações, embora não compusesse sua completude. Interessante 

notar o cruzamento percebido por Singer a partir da etapa que chama de segunda fase das 

manifestações, quando afirma “Embora os dados não sejam suficientes para fechar um 

diagnostico, para aí apontam as pistas mais interessantes que eles nos deixam, juntamente 

com as evidencias de que o subproletariado pouco participou dos protestos”
74

. 

 É justamente neste encontro que Singer identifica as manifestações de tendências 

político-ideológicas dos manifestantes, desde aqueles que viram a oportunidade de 

manifestar mais do que a rejeição ao reajuste das passagens e tarifas do transporte coletivo, 

mas descontentamentos anteriores com o governo federal, com a aplicação dos recursos 

públicos, com a insatisfação da vida urbana, entre outras demandas que encontraram na 

mobilização chamada pelo MPL e na presença da mídia internacional no país o palco 

perfeito para ganhar público: 

 

A ascensão de lutas nas metrópoles era previsível. A elevação da 

temperatura nos centros urbanos estava clara pelo menos desde a última 

campanha eleitoral (2012), em que com poucas exceções as capitais 

elegeram prefeitos de oposição, qualquer que fosse a orientação partidária 

do mandato que se encerrava. O reformismo fraco que caracteriza o 

lulismo encontra mais dificuldade para avançar em contextos 

hiperurbanizados, pois aí as mudanças custam caro e/ou implicam 

confrontos de classe, que não fazem parte do modelo4. Além disso, de 

acordo com a arquiteta Ermínia Maricato, nos últimos anos os “despejos 

violentos foram retomados”, vitimando a população pobre, e “os 

megaeventos — como a Copa do Mundo e as Olimpíadas, entre outros — 

acrescentam mais lenha nessa fogueira”. Em outras palavras, a 

ocorrência, naquele momento, da Copa das Confederações constituía 

ótima chance para levantar o problema das persistentes desigualdades 

citadinas. (Singer, 2013, p. 36) 

 

Nessa análise sobre o perfil político-ideológico das reivindicações dos 

manifestantes, Singer percebe um cruzamento ideológico entre o principal problema 

trazido pela direita dizia respeito à corrupção, enquanto a bandeira encampada pela 

esquerda era o da desigualdade das condições de vida na cidade. Os dois temas teriam sido, 

segundo ele, assumidos pela atuação do centro, que bradou “simultaneamente contra os 

gastos públicos privatizados pelo capital e contra a corrupção. Funcionou, assim, como 

uma espécie de inesperado generalizador do programa espontâneo das ruas”
75

. 
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Evidentemente, lembra Singer, como cabe ao centro, as posições extremadas foram 

atenuadas.  

É com posições de centro que se identificam a maioria dos manifestantes da 

chamada segunda fase de protestos de junho de 2013, segundo Singer. Tal posição levaria, 

segundo ele, a reivindicações típicas de um cenário pós-materialista, configurando “uma 

transição intergeracional, realizada conforme os que já são socializados em um ambiente 

de classe média, livres do fardo material das gerações anteriores, vão se tornando maioria, 

provocando mudança profunda na maneira de enxergar a política por parte dos cidadãos”
76

. 

Chega-se à seguinte e instigante questão posta por Singer, o que faz convergir as 

preocupações que movem este trabalho com as análises que faz: “é possível que, embora 

objetivamente distante, o universo da classe média pós-materialista seja alvo de desejo de 

jovens que começam a se mover naquela direção por meio da elevação educacional”. À 

elevação educacional cabe também, como aqui se tentou esboçar, acrescentar a elevação 

simbólica possibilitada também pelo acesso do consumo, como fatores ulteriores às 

condições materiais, pois os jovens trabalhadores de baixa renda ainda se encontram presos 

na agenda materialista, sobre a qual esquerda responde com mais Estado enquanto a saída 

apontada pela direita seria mais mercado.  

Após a longa e interessante análise feita pelo cientista político André Singer, a 

pergunta que deixa sobre a reação do “novo proletariado” ao encontro com as bandeiras 

postas nas manifestações, um “estranho cruzamento” contribui não apenas a entender 

melhor o “significado profundo dos acontecimentos de junho”, como diz, mas a refletir 

sobre o cenário político da nova sociedade brasileira que se constitui a partir de novas 

bases, em relação tanto às questões postas pelas brechas abertas no sistema político, quanto 

às relações intersubjetivas e com as demais instituições ora em processo de (irreversível?) 

democratização. Em suas palavras:  

 

Com as evidências atuais não é possível afirmar para que lado pendeu o 

novo proletariado. Tanto pode ter havido uma compreensão de que os 

problemas postos só poderão ser resolvidos com gastos sociais do Estado, 

como pensa a esquerda, quanto uma adesão à noção contrária, defendida 

pela direita, de que só o combate a corrupção (da esquerda) pode levar a 

uma maior produção de riqueza. Mas também é plausível ter havido uma 

simpatia pela ideia de que a solução dos problemas sociais brasileiros 

passa por maior participação social e uma redução do Estado, como quer 

o centro pós-materialista. Até mesmo uma divisão entre as três correntes 

é imaginável. (Singer, 2013, p. 40) 
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Trata-se aqui de aproveitar a ideia-chave inspiradora do sociólogo Alain Touraine 

ao definir democracia para além do conjunto de instituições (aparentemente) necessárias, 

mas sobretudo uma reivindicação e uma esperança. Esperança, inclusive de que seja 

necessária, quando houver um outro coexistindo, a reivindicação de reconhecimento como 

sujeito, sujeito este portador de respostas particulares e limitadas às interrogações gerais 

daquela sociedade, a qual deve cuidar para intensificar o diálogo entre as diferenças, 

organizando institucionalmente as relações, a métrica última do caráter democrático (e não 

o consenso ou a participação associativa). Como afirma Touraine: 

 

A democracia só é necessária quando se trata de fazer viver em conjunto 

indivíduos e grupos, simultaneamente, diferentes e semelhantes, que 

fazem parte do mesmo conjunto, ao mesmo tempo que são diferentes dos 

outros e, até mesmo, se opõem a eles. Ora, essa dupla natureza das 

relações humanas corresponde à da ação social. Não existe ação e, mais 

concretamente, na racionalidade instrumental e identidade pessoal ou 

coletiva, em um objetivo universo e uma mobilização pessoal, e que não 

seja, ao mesmo tempo, corpo e alma, passado e futuro. Em vez de 

identificar a democracia com uma liberdade política que abandona as 

filiações sociais e culturais, devemos reconhecê-la como o espaço 

institucional no qual é possível combinar a particularidade de uma 

experiência, cultura e memória com o universalismo da ação científica ou 

técnica e o universalismo das regras de organização jurídica e 

administrativa. A democracia é o espaço do diálogo e da comunicação; 

ora, a política do reconhecimento torna possível e organiza essa 

recomposição do mundo que, atualmente, deve aproximar o que foi 

separado, enquanto a arrogância da razão moderna tornou, durante 

séculos cada vez mais dramáticos os dilaceramentos entre categorias 

sociais e, sobretudo, entre modernidade e tradição, vida pública e vida 

privada. (Touraine, 1996, 261) 

 

Para ser ouvido, este sujeito, individual e coletivo (e além de tudo político), precisa 

alçar-se a ser um “ser de fala”, via perturbação da ordem consensual de funcionamento do 

Estado (a ordem da polícia e não da política neste sentido forte), em um cenário, que seria 

a democracia, na qual a política se faria possível. Democracia como prática, como “a 

inscrição da parte daqueles que não possuem parte – o que não significa os excluídos, mas 

qualquer um. Essa inscrição é feita por recém chegados, que permite que novos objetos 

apareçam como preocupações comuns, e novas vozes apareçam e sejam ouvidas”
77

. Mas 

não se trata de qualquer política, mas aquela do desentendimento de Jacques Rancière, que 
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existe ali onde a contagem das parcelas e das partes da sociedade é 

perturbada pela inscrição de uma parcela dos sem-parcela. Ela começa 

quando a igualdade de qualquer um com qualquer um inscreve-se como 

liberdade do povo é propriedade vazia, uma propriedade imprópria pela 

qual aqueles que não são nada colocam seu coletivo como idêntico ao 

todo da comunidade. A política existe enquanto formas de subjetivação 

singulares renovarem as formas da inscrição primária da identidade entre 

o todo da comunidade e o nada que a separa de si mesma, quer dizer, da 

contagem apenas de suas partes. A política deixa de existir ali onde não 

tem mais lugar essa distância, onde o todo da comunidade é reduzido sem 

resto à soma de suas partes. (Rancière, 1996, p. 123) 

 

Essa política entendida no sentido da instauração de um discurso de ruptura
78

 

aparece de alguma forma nas concepções habermasianas a respeito da relação entre ações 

instrumentais e as comunicativas, entre “sistema” e “mundo da vida” cada vez mais 

autonomizados e em disputa invariavelmente ganha pelo sistema, que colonizaria o mundo 

da vida. Entretanto, como demonstra em Direito e Democracia, Habermas vê brechas de 

influência do mundo da vida sobre o sistema político entendido como a administração, 

como afirma Marcos Nobre em revisão desta obra: 

 

Para Habermas, a política não pode ser entendida unicamente em termos 

instrumentais. Em outras razões, pelo fato de que há pelo menos dois 

momentos em que elementos comunicativos aparecem com clareza no 

processo político e não podem ser ignorados: no complexo parlamentar e 

nas redes da esfera pública política que se formam em torno do sistema 

político em sentido estrito (e que, por isso, são chamados de “redes 

periféricas”). A presença desses elementos comunicativos atesta a 

necessidade de o sistema político ser permanentemente regenerado por 

influxos comunicativos. Sem eles, a política seria apenas sistema (e, 

portanto, funcionaria unicamente segundo a lógica instrumental), o que 

faria com que ela definhasse até o ponto em que o conjunto de cidadãos 

não mais fosse capaz de reconhecer qualquer legitimidade à ordem de 

dominação vigente. (Nobre, 2008, p. 24) 

 

O “Estado de Bem-Estar Social possível” no Brasil teria levado à privatização não 

apenas das empresas estatais, mas também da esfera pública, anulando-se, assim, a política 

e relegando apenas à administração a produção dos consensos, como já indicava o 

professor Chico de Oliveira em 1999
79

? Esta é uma pergunta fundamental nesta pequena 
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crônica nacional não somente do salário, mas das condições de dignidade e respeito de 

sujeitos sociais. 

A ponderação sobre a atuação administrada dos movimentos sociais e sindicatos 

(naquilo que ficou conhecido como processo de cooptação dos movimentos sociais, 

quando de sua incorporação em áreas de diálogo/atuação nas franjas das agências públicas, 

como as experiências dos diversos Conselhos Participativos ou Conselhos Populares, 

Planos Diretores, Orçamentos Participativos e Conferências Nacionais)
80

 e da distribuição 

universal e naturalizada de direitos a partir da redemocratização do país iniciada na década 

de 1980 pode contribuir para refletir sobre as consequências das mudanças da 

estratificação social dos anos 2000.  

Se por direitos entender-se algo mais do que as garantias inscritas nas leis e 

instituições, mas, para muito além desse formalismo, como “modo de estruturação das 

relações sociais”, “forma de sociabilidade pelo reconhecimento do outro como sujeito de 

interesses válidos, valores pertinentes e demandas legítimas”, como construtores de 

vínculos entre indivíduos e grupos posto que constituintes de uma espécie de gramática 

por estabelecer um modelo de sociabilidade e reciprocidade, já que atuam como 

“princípios reguladores das práticas sociais, definindo as regras de reciprocidade esperadas 

na vida em sociedade através da atribuição mutuamente acordada (e negociada) das 

obrigações e responsabilidades, garantias e prerrogativas de cada um”
81

, o rompimento do 

silêncio sobre a injusta desigualdade social que grassava nosso país destravou a 

imobilidade da política institucional.  

Mas que silêncio era esse? Oras, a inclusão de tais questões na agenda pública pode 

ser vista como uma conquista cidadã (naquele sentido estratégico de cidadania como 

direito a ter direitos, de “direito de participar efetivamente da própria definição do 

sistema, o direito de definir aquilo no qual queremos ser incluídos”
82

) decorrente do 

processo de redemocratização formal, mas de democratização social, via paulatino 

estreitamento das fronteiras entre ampliação dos direitos e manutenção da desigualdade 

fomentadora de privilégios que leva ao crescente sentimento coletivo de conflito social. 

                                                 
80

 Cf. Debate crítico feito pela professora Ruth Cardoso no balanço A trajetória dos movimentos sociais, 

1996 e os diversos estudos de Leonardo Avritzer, como, por exemplo, aqueles apresentados em Instituições 

participativas e desenho institucional : algumas considerações sobre a variação da participação no Brasil 

democrático, artigo publicado em 2008 e, dele mesmo, Conferências Nacionais: ampliando e redefinindo os 

padrões de participação social no Brasil, IPEA, 2012. 
81

 TELLES, V. Sociedade civil e a construção de espaços públicos, 1996. 
82

 Dagnino, Os movimentos sociais e a emergência de uma nova noção de cidadania, 1996. 



65 

 

Isso em virtude do encolhimento da distância social tão idiossincrática de nossa sociedade, 

como demonstrava Vera Telles: 

 

O que faz a nossa diferença está no fato de sermos uma sociedade que se 

construiu ao revés do imaginário igualitário fundador dos “tempos 

modernos” e nem mesmo chegou a garantir o princípio básico da 

equivalência jurídica que a noção de igualdade supõe. Em uma sociedade 

como essa, a afirmação das diferenças, quando não repõe privilégios, é 

feita na lógica de discriminações que transfiguram desigualdades em 

modos de ser não apenas distintos, mas incomensuráveis porque 

ancorados na (suposta) ordem natural das coisas, fora portanto do vínculo 

civil que os direitos constroem ou deveriam construir. E isso se projeta 

por inteiro no drama da pobreza brasileira. Pois as distâncias sociais são 

tão grandes que parece não ser plausível uma medida comum que permita 

que a questão da justiça se coloque como problema e critério de 

julgamento nas relações sociais; o fosso social é imenso, e parece obstruir 

a possibilidade mesma de uma linguagem comum e, portanto, do 

convívio social, interlocução e debate comum em torno de questões 

pertinentes. Isso é propriamente o apartheid social. (Telles, 1996, pp. 94-

95) 

 

É em meio ao conflito que diversas – e por vezes contraditórias – reivindicações e 

demandas de diferentes grupos sociais são (re)colocadas ao Estado e suas ações que se cria 

a imagem ambígua do “gigante nacional acordando”, do colosso em movimento. Como 

para alguns as políticas públicas voltadas ao grupo social que ameaça o histórico e 

enraizado tabuleiro das posições – e relações – sociais consolidadas pela injusta distância 

desenhada pelo acúmulo secular de carências são elas mesmas injustas, o discurso sobre o 

atual despertar do “gigantesco povo brasileiro” é uma invenção que visa também a 

legitimar a reação anti-Estado, pois o associativismo brasileiro – que configuram o povo 

em movimento – é visto entre nós desde fins dos anos 1970, naquilo que “se convencionou 

chamar de surgimento de uma sociedade civil autônoma e democrática”. Daí, das 

associações religiosas, das associações populares, das ONGs e dos novos personagens em 

cena advém novas formas de se fazer política e de se relacionar com o Estado.  

A sociedade civil organizada constituída ao longo desses mais de 30 anos 
83

 indica 

um relativo aumento da representatividade pluralista nas discussões e tomadas de decisão 

por parte do poder público para além da negociação entre poder Executivo e Legislativo. 

Isso demonstra a configuração de um elemento importante dessa relação conflituosa 

                                                 
83

 Como afirma Avritzer em Sociedade Civil e Participação Social no Brasil “ O Brasil certamente transitou 

nos últimos 30 anos de uma situação de baixa densidade associativa e de uma sociedade civil praticamente 

inexistente na direção de uma sociedade bastante organizada e na qual a sociedade civil tem um papel nas 

políticas públicas”. (p. 29) 

Disponível em: www.plataformademocratica.org/Publicacoes/10915_Cached.pdf. Acesso em out/2015. 

http://www.plataformademocratica.org/Publicacoes/10915_Cached.pdf
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(representada pelas figuras da quebra do imobilismo e do choque de democracia 

anunciadas pelo filósofo Marcos Nobre) entre diferentes grupos da sociedade e Estado da 

qual surge o movimento que trinca a rígida estrutura de posições sociais em nosso país.  

Se, como lembrou Arretche (2015) nem é possível atribuir à instauração do regime 

democrático o processo de redução das desigualdades e de melhorias da condição de vida 

da população e se é necessário observar de modo longitudinal (para além dos mandatos 

presidenciais mas através deles) a implantação de políticas públicas e de oferta de serviços 

básicos à chamada vida decente possibilitada para os que podem entrar na “bolha de 

proteção”, nem toda a configuração da trajetória das desigualdades provém da ação estatal 

de combinação de políticas distintas resultante do jogo de força entre os poderes 

instituídos mais ou menos travados e imóveis.  

Aquilo que é fruto de mudanças de comportamento (diminuição do número de 

filhos, mudanças nos padrões de valores como religião, casamento, orientação e condição 

sexual etc.) em grande parte provém da vida associativa mas também decorre de mudanças 

do nível educacional da população jovem cada vez mais fora da população 

economicamente ativa e dentro do curso escolar cada vez mais prolongado, sobretudo 

como consequência indireta (e imprevista?) do acréscimo da renda familiar mensal
84

.  

Os jovens incluídos (porque considerados) nas políticas públicas e na agenda do 

Estado, incluídos no mercado de trabalho e de consumo, quereriam também incluir-se no 

poder? Aspiram reconhecimento de si para além das questões materiais
85

? Como se daria 

tal fenômeno, via expansão paulatina do associativismo e da participação democrática em 

diferentes instituições consolidados via superação do elitismo e procedimentalismo 

democrático e constituição da democracia não como método de autorização de governos, 

mas de exercício coletivo do poder político baseado em um processo de livre apresentação 

                                                 
84

 Cf. estudo de grupo de pesquisadores do Centro de Políticas Públicas do INSPER intitulado O crescimento 

da renda dos adultos e as escolhas dos jovens entre estudo e trabalho, “Além da renda dos adultos, há 

impacto positivo para a escolha de estudar caso exista a presença dos pais, de outros adultos e de idosos. Ao 

contrário, a presença de crianças no domicílio possui efeitos no sentido de retirar os jovens dos estudos e 

também do mercado de trabalho. Em uma investigação focada no período mais recente, observamos que o 

crescimento da renda dos adultos entre 2005 e 2012 explica 60% da redução da participação exclusiva na 

PEA e possui participação significativa (20%) no aumento da situação exclusiva de estudos. No entanto, esse 

aumento de renda não explica as variações nos outros dois percentuais. O processo de incentivo à educação é 

lento e custoso, porém necessário para que o cenário do mercado de trabalho dos jovens continue favorável 

no longo prazo. Os impactos positivos da educação são essenciais para o aumento da produtividade do 

trabalhador, mas também são importantes para alimentar o ciclo de incentivos passados no ambiente familiar 

e domiciliar, com o apoio financeiro proporcionando melhorias nas oportunidades para o jovem se qualificar 

e ingressar no mercado de trabalho com melhores salários e maior estabilidade.”. (Cabanas, Komatsu e 

Menezes Filho, 2015, p. 21). 
85

 No sentido do debate pós-materialista desenvolvido por Ronald Inglehart em La transition culturelle dans 

les sociétés industrielles avancées, 1993. 
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de razões entre iguais que querem discutir, inclusive, a relação entre procedimentos e 

participação
86

? Via reivindicações e cobranças de suas expectativas, reivindicação de seus 

direitos (já que foram incluídos no interior do sistema educacional), ampliando os canais 

de comunicação com o Estado em movimento de democratização da democracia
87

? 

Transformando a democracia em gramática social
88

? 

Considerando a juventude não apenas de modo etapista como um momento 

cronológico da vida, para além do fator etário, mas como categoria social e historicamente 

produzida
89

, percebe-se que a despeito de suas várias imagens e representações sociais 

(sejam elas acadêmicas ou de senso comum) a condição social juvenil
90

 permite marcar a 

negativa de homogeneizar o jovem e enfatizar a pluralidade dos diversos modos de se viver 

a juventude e de cada um, a partir de suas características familiares, culturais, sexuais, 

étnicas, econômicas e identitárias constrói para si suas próprias coordenadas sociais (a 

partir de mais ou menos enquadramento e vivência dos ritos e papéis institucionais – 

também eles mais ou menos estruturados – de passagem)
91

.  

Para tanto, a experimentação de uma autonomia relativa em relação à família leva à 

configuração de gostos que chegam a se exprimir por meio de culturas juvenis, no sentido 

criativo dos indivíduos desta faixa etária na construção ativa de discursos, ações e sentidos 
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 Teorias que constituem a chamada concepção hegemônica da democracia, segundo o debate acerca da 

ampliação do escopo do cânone democrática empreendido por Boaventura Sousa Santos e Leonardo Avritzer 

na Introdução da coletânea de estudos contida em Democratizar a Democracia, 2002. 
87

 Segundo a identificação dos processos gerais que levariam ao pulsar progressista e regressivo da 

democratização e desmocratização em diferentes países e contextos históricos do mundo, Tilly em 

Democracia, define o regime democrático como aquele em que “as relações políticas entre o Estado e seus 

cidadãos engendram consultas amplas, iguais, protegidas e mutuamente vinculantes”. Por processo de 

democratização, por seu turno, o autor entende o “movimento líquido na direção de consultas mais amplas, 

mais igualitárias, mais protegidas e mais mutuamente vinculantes” (Tilly,  2013, p. 73). 
88

 Cf. Avritzer e Santos, 2002, seria o processo de transformação do próprio Estado em movimento social 

capaz de mudar as relações de gênero, de raça, de etnia, por meio do aumento da escala de participação na 

tomada de decisões burocráticas, por meio da criatividade política dos atores sociais, relativizando assim 

social e culturalmente os atores políticos, dando voz e vez aos grupos mais vulneráveis socialmente, aos 

setores menos favorecidos e minoritários da sociedade. Uma mudança nas relações sociais proposta pelo alto, 

portanto. Martuccelli e Sorj demonstram em El Desafío Latinoamericano: cohesión social y democracia o 

quanto tal processo de horizontalização das relações, de demanda por direitos e tratamento igualitário em 

relativização da autoridade autoritária vem, ao contrário, “de baixo”, da própria troca e diálogo entre os 

atores sociais, conforme será discutido na sequência deste trabalho. 
89

 Como faz ecoar a afirmação de Pierre Bourdieu em entrevista constante da coletânea Questões de 

Sociologia: “a juventude não é mais do que uma palavra”. (Bourdieu, 1983). O estudo pioneiro de Karl 

Mannheim The problem of generations de final da década de 1920 já indicava a variação de significado da 

juventude em diferentes contextos, Cf. Mannheim, 1972, Disponível em: 

 http://www.history.ucsb.edu/faculty/marcuse/classes/201/articles/27MannheimGenerations.pdf. Acesso em 

out/2015. 
90

 Segundo artigo O jovem como modelo cultural, de Angelina Peralva (1997), a juventude é condição social 

e representação de modo concomitante.  
91

 Cf., p.ex., Galland, Sociologie de la jeunesse, 2007. No artigo O conceito de geração nas teorias da 

juventude, 2010,  os autores Carlos Feixa e Carmem Leccardi apresentam um balanço sobre o conceito – e os 

usos e abusos do conceito – de geração, inclusive nos debates sobre juventude. 

http://www.history.ucsb.edu/faculty/marcuse/classes/201/articles/27MannheimGenerations.pdf
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na apropriação e mobilização de objetos (simbólicos e materiais) e territórios para sua 

própria expressão e para a contraposição com outros, em um movimento de construção de 

trajetos e projetos próprios
92

. Essa expressividade criativa (seja como consumidores de 

produções culturais ou como produtores mesmo) em torno de práticas, representações, 

símbolos e rituais culturais contribuem para os jovens demarcarem suas identidades 

juvenis por meio de mediações simbólicas que aparecem marcadas no corpo ou no visual 

dos jovens e de seus grupos nos quais podem trocar, com os quais pode circular e pelos 

quais pode experimentar a criação de identidade positiva e autoestima pela afirmação e 

demanda de reconhecimento de si por meio da visibilidade que permite “ser alguém em 

contextos que, comumente, os tornam invisíveis, ninguéns na multidão”
93

. Está explícita, 

portanto, a importância dos pares, do grupo de amigos, colegas e camaradas neste 

momento e nesta condição de vida em que as portas das escolhas se abrem para eventuais 

saídas de casa rumo a experimentações (no espaço-tempo do lazer, do estudo ou nos 

interstícios do trabalho) de caminhos comuns com seus semelhantes em rotas paralelas ou 

opostas a outros grupos juvenis e do chamado mundo adulto em um modo de ser positivo, 

não como o vir-a-ser de quem ainda não é, daquele que não trabalha e pode ter muito 

tempo (e liberdade) para o prazer, para a irresponsabilidade da constante experimentação 

facultada por uma pretensa moratória, a qual se efetivaria mais propriamente nos 

momentos de lazer dos finais de semana
94

. 

Além da sociabilidade, a condição juvenil também se destaca em relação à 

experiência participativa, uma vez que esta permite aos jovens refletirem e se verem como 

co-responsáveis pela sociedade, sobretudo se vivencia tanto a construção de pautas, 

projetos e ações coletivas, quanto valores como solidariedade e democracia. Assim os 

jovens se inserem na sociedade percebendo, respeitando e reconhecendo o outro e suas 

diferenças exercitando uma vida social democrática nesse período “crucial para que ele se 

desenvolva plenamente como adulto e como cidadão”, desde que haja “tempos, espaços e 

relações de qualidade que possibilitem que cada um experimente e desenvolva suas 

potencialidades”
95

. 

Assim, no desafio de construção da própria identidade e de seus projetos de vida, os 

jovens vivem o processo da aprendizagem da escolha em um contexto de grande acesso às 
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 Cf., p.ex., pode-se encontrar na discussão empreendida pelo professor português José Machado Pais em  

Culturas Juvenis, 1993, e em Cuturas Juveniles: formas políticas del desencanto, de Rossana Reguillo, 2012. 
93

 Dayrell, Carrano Juventude e Ensino Médio: quem é este aluno que chega à escola, 2014, pp. 110-117. 
94

 Cf. Dayrell, O jovem como sujeito social, 2003. 
95

 Cf. Dayrell, Carrano Juventude e Ensino Médio, pp. 120-122. 
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informações, de estímulos e oportunidades para a ação, para conhecer e provar de tudo um 

pouco, de modo que tudo pode ser imaginado, desejado, mas que tudo pode ser revertido e 

reiniciado
96

. Ampliam-se, assim, limites e incertezas, inclusive pelo obscurecimento das 

diferenças intergeracionais, do exemplo e da autoridade dos mais velhos
97

, que apagam 

referências e diminuem as chances de vivenciar a convivência com a diversidade e a 

descoberta dos próprios potenciais a todos os jovens, sem distinção de renda ou de origem 

social (que repõem desigualdades e injustiças para além das questões relativas à 

escolaridade e empregabilidade presentes e futuras).  

Daí, da necessidade de contribuir para o estabelecimento do importante diálogo 

intergeracional para constituição do jovem como “sujeitos de suas próprias vidas e, assim, 

promotores da democracia” em um contexto de desregulação das etapas e 

descronologização
98

, decorre a importância da escola e da escolaridade
99

. É na escola, 

além da família, afinal, que grande parte dos estudos sobre a condição juvenil percebeu a 

constituição de parte significativa da literatura acadêmica a respeito do tema
100

. Assim, no 

Brasil, os jovens levam à escola as desigualdades, os conflitos e contradições sociais que 

também transformam a escola e o modo desta instituição educativa tomada como processo 

permanente de construção social lidar com eles e com os dilemas e tensões da relação entre 

ser jovem e ser aluno, em uma situação na qual a vivenciam como ponto de encontro com 

os pares, local de lazer e de fruição ou produção cultural
101

. 

Em torno da desinstitucionalização
102

 da condição juvenil e das tradicionais 

agências socializadoras como a escola e a família, pode-se ver tanto a abertura de novas e 

diferentes experiências juvenis, marcadas por “uma sociabilidade mais próxima do desejo, 

da experimentação e da liberdade”, quanto nas próprias transformações institucionais e de 

distribuição e alocação de oportunidades na sociedade
103

.  
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 Como a sugestiva imagem do ioiô cunhada por Pais para se referir a atual geração de jovens em Ganchos, 

tachos e biscates, 2001, indica. 
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 Quais são as formas possíveis de indivíduos individualizados que desejam a autenticidade e a constância da 

formação identitária terminarem ou de prolongarem a juventude, em um jogo entre autonomia e 

independência, se pergunta De Singly em Las formas de terminar y de no terminar la juventud, 2005. 
98

 Cf. debate crítica empreendido por Sposito em Algumas relexões e muitas indagações sobre as relações 

entre juventude e escola no Brasil, 2005. 
99

 Cf. Dayrell, Carrano Juventude e Ensino Médio, pp. 125-127. 
100

 Cf. depreende-se dos diferentes estados da arte organizados por Marilia Sposito sobre as pesquisas 

acadêmicas dedicadas ao tema da juventude (Sposito, 2002 e 2009). 
101

 Cf. Dayrell, A escola “faz” as juventudes? Reflexões em torno da socialização juvenil, 2007.   
102

 O termo é aqui usado na acepção cunhada por Dubet, Le declin de l’institution, 2002. 
103

 Cf. Sposito, 2005. 
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O indivíduo jovem deve lidar por suas próprias forças e capacidades com esta 

ambiguidade, aspirando e rejeitando apoios amarras da escola, da família, dos amigos, 

entre outras agências socializadoras, criando e recriando para si os sentidos que atribuem a 

elas, em meio a profundas mudanças neste ciclo de vida que cria e transforma as próprias 

relações que mantém com as instituições sociais com as quais se relaciona. De modo 

criativo e nem sempre submisso (ao contrário, muitas vezes exercendo ações coletivas 

contra as normas e as figuras de autoridade), os jovens, portanto estariam aqui ente nós 

construindo uma escola na qual participam, da qual exigem respeito e direitos e, a despeito 

das aprendizagens propriamente escolares, na qual se engajam (ainda que para vivenciá-la 

como ponto de encontro e de expressão da cultura juvenil) em uma cidadania estudantil? 

Tal condição deste ciclo de vida proporcionado pelas conjunturas sociais presentes teria 

possibilitado a um grupo social a criação de uma identidade mais democrática? 

Considerando o processo recente de massificação do acesso dos jovens à escola e 

sua permanência nelas por cada vez mais tempo, a baixa inserção no mercado de trabalho 

deste grupo etário, em associação às demandas sociais por relações mais horizontais e por 

mais participação dos indivíduos nas tomadas de decisão das instituições, será que a 

“escolarização faz juventude”, mas, desta feita, uma juventude aspirante de direitos, 

oportunidades, reconhecimento e respeito?
104

  

Por essa razão, para pensar sobre o lugar das oportunidades e do reconhecimento 

justo do diferencial de desempenho dos indivíduos, outra forma de designar as questões 

relativas às concepções de justiça social neste contexto de processo de democratização das 

relações e do tecido social, que na sequência do trabalho será abordada a evolução do 

sistema de seleção de uma das instituições mais “meritocráticas”
105

 de nosso país, 

justamente aquela que tem o maior destaque nesse que é o sistema de legitimação da 

dominação, que é a educação: como a Universidade de São Paulo seleciona seus jovens 

estudantes desejosos de direitos, oportunidades e formas de fruição e experiências de vida? 
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 Considerando-se aqui a possibilidade de, na escola, estar-se transformando a revolta e o engajamento a 

riscos extremos do jovem, em decorrência da limitação de lugares no mundo, em formas mediadas de 

resolução de conflitos e de relação com as instituições, cf. diagnóstico das condições e limites da 

democratização brasileira proposto por Peralva em Violência e Democracia, 2000. 
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 Adotar-se-á aqui a definição de meritocracia como conjunto de valores que postula as posições dos 

indivíduos na sociedade como consequência do mérito (i.e., do reconhecimento público da qualidade das 

realizações individuais), seja na dimensão negativa (rejeição de privilégios na avaliação, desconsiderando 

trajetórias, posições sociais ou biografias) ou positiva (o critério básico de organização social é o 

desempenho, o conjunto de talentos habilidades e esforços de cada um), Cf. Barbosa, 2003, p. 22. 
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1.3 DEMOCRATIZAÇÃO DA SOCIEDADE E DAS INSTITUIÇÕES? 

A SELEÇÃO DOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS NA USP 

 

 

Em 2013, para aumentar as chances de ingresso de alunos da rede pública em seus 

diferentes cursos, a Pró-Reitoria de Graduação da Universidade de São Paulo tomou a 

iniciativa de criar um curso preparatório para o vestibular, o Programa Pré-Vestibular da 

Universidade de São Paulo, PPVUSP
106

. Estudantes do Ensino Médio selecionados a partir 

do desempenho nos exames vestibulares do ano anterior tiveram aulas dos diferentes 

componentes curriculares avaliados pela FUVEST, Fundação para o Vestibular da USP, 

com alunos de licenciatura da Universidade, acompanhados e assessorados por pós-

graduandos e docentes das respectivas áreas/disciplinas, durante o segundo semestre de 

2013.  

 Ao investigar tal grupo de jovens, analisar o perfil socioeconômico dos alunos, 

refletir sobre suas trajetórias escolares e, sobretudo, buscar compreender como atuam sobre 

os desafios e, nesse processo, buscar entender elementos da individuação presentes na 

preparação para uma importante prova
107

, espera-se nesta pesquisa contribuir para as 

reflexões sobre a atualidade das mutações da sociedade brasileira e o funcionamento de 

algumas de suas instituições formadoras, indicando, por exemplo, como alguns estudantes 

de determinado perfil sofrem e enfrentam os aspectos estruturais relevantes do sistema 

educacional, como seu papel formador, fluxos entre os diferentes níveis de ensino, 

processos de seleção a partir da mobilização e ação autotransformadora dos jovens em 

razão das expectativas de continuidade dos estudos em uma universidade como a USP.  

Para além de pretender avaliar diretamente o programa (implementado em caráter 

experimental em 2013) como uma das muitas ações de inclusão da universidade, não se 

intenciona na pesquisa aqui delineada somente identificar as dificuldades, desafios e 

estratégias vividos por cada um dos estudantes de escola pública inscritos no PPVUSP, 

relacionar essas informações com as origens sociais e escolares de cada um deles e 

comparar o desempenho com outros alunos de perfil semelhante, buscando-se com isso 

demonstrar certa pluralidade e até mesmo contradições entre ações no presente e formação 

pregressa Propõe-se aqui investigar aspectos relevantes da nossa sociedade: por um lado 

características de nosso sistema educacional, como o papel da escola enquanto instituição 
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 Cf divulgação institucional disponível em: http://www.prg.usp.br/?page_id=5186. Acesso em: dez/2013. 
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 A noção de prova aqui utilizada é aquela desenvolvida por Martuccelli (2006, 2012) 
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formadora, as pretensões que mobiliza nos estudantes, as estratégias adotadas por eles para 

suprir eventuais carências de conteúdos, habilidades e competências, o conhecimento que 

possuem sobre as regras do jogo universitário, entre as quais a própria avaliação para 

ingresso na universidade; por outro, a função do desempenho escolar em diferentes exames 

e níveis como critério para distribuição de “bens escolares”, relacionados por sua vez a 

diferentes carreiras e prestígio social. 

Trata-se, portanto de partir das trajetórias biográficas relatadas pelos próprios 

indivíduos para compreender um pouco mais da própria sociedade, com intuito de refletir 

sobre como esses diferentes jovens adéquam objetiva e subjetivamente passado e futuro, 

para refletir sobre aspectos macroestruturais, como os relacionados à função social da 

educação, o que se pretende alcançar a partir de um olhar dirigido à passagem da Educação 

Básica para o Ensino Superior, os mecanismos, processos, exigências e promessas então 

existentes. 

Tendo em vista os dados referentes ao ingresso de alunos na Universidade de São 

Paulo nos últimos anos
108

, percebe-se uma pequena variância de 5% na porcentagem de 

alunos ingressantes provenientes do ensino público na USP ao longo de quase vinte anos 

(cf. gráfico abaixo, as taxas oscilam entre aproximadamente 25% a 30% do total de alunos 

aprovados no exame).  

 

GRÁFICO1 

 

Fonte: FUVEST 

 

Independentemente de uma análise mais criteriosa dos modelos de seleção, das 

próprias provas em si e das carreiras e cursos em que se matricularam esses alunos, pode-
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 Os perfis dos ingressantes podem ser traçados a partir dos dados disponibilizados para consulta pública no 

sítio eletrônico da FUVEST: http://www.fuvest.br/estat/perfilingressantes.html?anofuv=2013  

INGRESSANTES POR TIPO DE ESCOLA DE ENSINO MÉDIO 
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se afirmar que, de modo geral, os dados indicam que os alunos formados na escola pública 

enfrentam mais dificuldades neste processo seletivo que seus concorrentes egressos da rede 

particular. 

Se a discussão das condições estruturais da rede pública de ensino passa por 

aspectos objetivos como diferenças entre os professores (desde formação, até remuneração 

e jornada de trabalho), a organização e tempos do cotidiano escolar (presença de outros 

profissionais de atividades correlatas ao ensino, como orientadores e coordenadores 

pedagógicos, aulas em espaços e com estratégias variadas, carga horária de aulas maior, 

entre outros), as questões sobre qualidade da educação podem ser pensadas também pelo 

viés das características e disposições pessoais “herdadas” da origem familiar e social, 

(aquelas relativas ao chamado “destino coletivo”
109

), pela adoção de estratégias
110

 dos 

agentes e pela ação dos jovens estudantes na busca de superação das dificuldades 

enfrentadas no prolongamento da própria escolaridade
111

.  

Aumentar o “foco da lente”, ou seja, incrementar o cruzamento de variáveis 

estatísticas na elaboração dos perfis desse grupo de indivíduos, certamente permitiria 

perceber que são muito mais heterogêneos (em relação às características familiares, como 

formação dos pais, econômicas, culturais, etc.) que o encaixe e enquadramento na rubrica 

“egressos de escola pública”. Como demonstra o estudo exploratório sobre o perfil de 

jovens alunos da USP no período de 2000 a 2010 realizado por Pietropaolo (2012), as 

variáveis “idade de ingresso”, “período em que realizou o Ensino Médio” e “dependência 

administrativa da escola” contribuem muito para identificar o perfil do estudante 

ingressante na Universidade
112

.  

Outro fator ainda não mencionado, que ainda não será objeto de análise mas merece 

destaque, é a importante diferenciação interna dos estudantes entre os cursos ou carreiras 

pretendidas segundo a origem social, conforme constataram as pesquisas realizadas por 

Setton (1999) com estudantes de Ciências Humanas da USP e por Almeida e Ernica (2015) 

em instituições do Ensino Superior público de São Paulo. 

 Em 2013, a Pró-Reitoria de Graduação da USP modificou as ações do Inclusp, 

sobretudo no que diz respeito à bonificação dos alunos de escola pública e com a criação 
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 Bourdieu, 1979. 
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 Cf., por exemplo, Portes (1993) e Carrano (2002). 
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 A bibliografia sobre a longevidade escolar de jovens das camadas populares é ampla e ganha vulto a partir 

do início da década de 1990, sobretudo na França; no Brasil é marcada pelos estudos de Zago (2006), 

Nogueira et al. (2000), Viana (1998), Portes (1993; 2001). Balanços mais recentes estão disponíveis em 

Teixeira (2012), Andrade (2012) e Oliveira (2013). 
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 Pietropaolo, 2012, pp. 63-74. 
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do PPVUSP, visando enfrentar a questão do relativo baixo ingresso deste grupo de 

estudantes por uma ação direta de preparação ao exame da FUVEST. Tal medida se baseia 

na análise dos dados dos perfis de ingressantes na USP; como o gráfico abaixo ilustra, 

além da maioria dos alunos aprovados no vestibular terem realizado todo o Ensino Médio 

em escolas particulares, eles majoritariamente passaram pela preparação específica para 

esta etapa de avaliação oferecida pelos chamados cursinhos. De acordo com os dados 

disponibilizados pela FUVEST, de 2000 a 2013, tem-se, aproximadamente, em torno de 

31,2% de alunos que ingressam na Universidade de São Paulo sem contarem com 

frequência a algum cursinho pré-vestibular.  

 

GRÁFICO 2 

 

FUVEST 

 

Assim, pesquisar por meio de análise de dados socioeconômicos, acompanhamento 

de resultados escolares e entrevistas com parte dos alunos do PPVUSP, possibilita não 

apenas esboçar coletânea de narrativas autobiográficas, mas, partir das narrativas dos 

estudantes sobre as próprias trajetórias escolares e sociais, suas ações e estratégias 

(inclusive como percebem o chamado trabalho escolar
113

), com o intuito de elaborar uma 

visão a “partir da microescala dos indivíduos” sobre aspectos macroestruturais do 

“julgamento escolar” e da “distribuição social de bens a partir do mérito”, concepção 

corrente sobre os exames vestibulares para ingresso nas universidades prestigiadas, no 

atual modelo de seleção comum no país. Como os estudantes entendem esse mecanismo, 
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 Tal qual definido, por exemplo, nos estudos de Sembel (2008); Barrère (2003); Becker , Geer (1997); 

Millet (2003); Boulet (1996); Dendani (2010); Fraisse (1993). 
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sua preparação para o enfrentamento dessas provas e a institucionalização dos julgamentos 

sobre suas qualidades e dificuldades escolares no atual contexto nacional no qual surgiram 

algumas ações e medidas institucionais de “bonificação e reserva de vagas no acesso a 

vagas e serviços públicos”? Dito de outra forma, como os eleitos avaliam o próprio 

processo de eleição, sobretudo quando foram constituídos em um contexto de ascensão 

social, de abalo das estruturas de posições, de transformações estruturais na sociedade e de 

aumento de disputa do Estado. Como os incluídos pensam os excluídos, como se vêem em 

relação a eles e o que isso diz do próprio processo de seleção, dos desafios, provas e 

provações sociais a que os jovens estão submetidos em nossa sociedade? Algum artifício 

sociológico entendido como um trabalho de idas e vindas de análise de dados estatísticos e 

transcrições de entrevistas colhidos somam-se às leituras bibliográficas e de notícias de 

jornais de hoje a respeito das várias facetas da polarização social põe a imaginação 

sociológica em movimento para tirar mais do que retratos de indivíduos, mas fazer um 

filme (um curta-metragem) sobre a vida social presente. 

Como estudantes formados nas nossas combalidas e difamadas escolas públicas, 

um universo de estudantes não universitários, fazem uma leitura pessoal do “jogo” 

universitário, das regras e exigências feitas no exame vestibular da FUVEST e se 

preparam, com a formação e expectativas próprias para tal desafio. Criam ou não uma 

rotina de estudos
114

 para além da frequência às aulas programadas? Tal fato está ou não 

atrelado à visão pessoal sobre as próprias possibilidades de sucesso no rigoroso exame da 

FUVEST? Qual é a origem de tal percepção sobre si? Pode-se relacionar essa visão às 

transformações sociais advindas da adoção das chamadas ações afirmativas? Qual é a 

relação com o contexto de inclusão atravessado por nosso país no primeiro decênio de 

2000, quando estiveram nas fileiras escolares?  

Portanto, na investigação de um importante momento de transição escolar e social, 

na vida dos atores, em um momento se não de transição, ao menos de tensão da 

meritocracia
115

 em nosso país, a relação entre individuo e sistema, ator e estrutura, micro e 

macro será uma constante na busca da compreensão sobre as mudanças sociais sofridas e 

vividas por este grupo de estudantes. 
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 Da mesma forma que o modelo de pesquisa desenvolvido por Alain Coulon (2005) – e indicado por 
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Que ações os estudantes do PPVUSP desenvolveram na etapa de preparação para o 

exame vestibular da USP e como enfrentaram os desafios de um momento peculiar para o 

processo de individuação
116

? É possível identificar relação dessas ações com a experiência 

escolar propiciada pela inserção neste programa da Pró-Reitoria? A discussão sobre 

“socialização” realizada por Berger e Luckmann (2010), e as considerações de Martuccelli 

e Dubet (1996) a respeito da “experiência escolar” assim como a vivência na universidade 

é prenhe de possibilidades de reflexão a respeito das ações formativas e criativas na vida e 

constituição do próprio sujeito. Assim, em um estudo sobre um grupo rumo ao Ensino 

Superior, muitas varáveis interpretativas podem ser desdobradas a partir das experiências 

estudantis vividas. De acordo com Dubet: 

 

À complexidade do contexto é preciso somar a heterogeneidade dos 

estudantes que chegam à universidade ao fim de percursos escolares e 

sociais marcadamente diferentes. É extremamente difícil caracterizar 

sociologicamente os públicos estudantis, construir subconjuntos 

pertinentes e homogêneos em uma universidade articulando as “ofertas” e 

“demandas” múltiplas e fracionadas. As condutas e as atitudes estudantis 

na universidade de massa contribuem pouco a uma interpretação imediata 

em termos de determinação social a partir das grandes variáveis clássicas 

não porque elas escapam aos “determinismos” sociais, mas porque essas 

variáveis não podem dar conta da diversidade de percursos, de projetos e 

de condições de estudos sem chegar a uma atomização extrema da 

construção de experiências e de maneiras de ser estudante. É, portanto, 

nas relações dos estudantes aos seus próprios estudos, mais que em 

fatores “determinantes” que se pode buscar os princípios de identificação 

e de construção das experiências estudantis (Dubet, 1994: 511-512). 

 

A partir dessa perspectiva, é preciso retomar reflexivamente as críticas endereçadas 

às concepções de formação de habitus preconizadas por Pierre Bourdieu e seguidores por 

teóricos disposicionalistas que aglutinam às concepções de socialização dos indivíduos a 

possibilidade – e probabilidade! – de contradições, pluralidade, hibridismos e atualizações 

ao longo do processo constitutivo dos sujeitos
117

. As pesquisas de Bernard Lahire, por 

exemplo
118

, resultam em certa esterilidade para compreensão de fenômenos macrossociais, 

por redundarem em um aprofundamento nas e sobre as vidas dos indivíduos
119

. Já nos 
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 Como entende-se que provas semelhantes apresentam diferentes impactos na constituição dos indivíduos 
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estudos sobre as trajetórias escolares da década de 1990, este sociólogo francês pôde 

concluir sobre a necessidade de ajuste do foco da lente do analista, tendo em vista a busca 

por perceber como as configurações familiares particulares ocorriam de fato 

(contraditórias, incoerentes, não-unificadas), considerando, ainda, toda uma série de outras 

influências plurais e não-homogênas que tornavam o ser social como alguém “dotado de 

competências, maneiras de ser, habilidades ou esboços de disposições, delineadas porém 

não atualizadas em algum momento da ação” (Lahire, 2004a, p. 36). Mas, a passagem da 

contastação de que a teoria do habitus negligencia ou subestima a falta de coerência 

familiar necessária para a tarefa de produção de disposições gerais inteiramente orientadas 

rumo às mesmas direções, uma vez que tal teoria teria sido elaborada em estudos de 

sociedades fracamente diferenciadas, dotadas de estabilidade e durabilidade de modelos de 

socialização que dificilmente sofreriam concorrência ou contraposição, para a busca da 

formação social das disposições individuais com intuito de superar a relação de causa e 

efeito entre pertencimento a uma única coletividade ou posição do indivíduo e história 

social particular de cada um leva Lahire a estabelecer para si um programa científico 

específico. Para apreender o grau de homogeneidade ou heterogeneidade das disposições 

portadas por atores individuais em função de seus percursos biográficos e suas 

experiências socializantes, Lahire visa analisar de perto a articulação entre as disposições e 

os contextos de sua implantação/apagamento, isto é, aquilo que chama de “disposições sob 

condições” (Lahire, 2002).  

No artigo programático Esquisse du programme scientifique d’une sociologie 

psychologique, 1999, Lahire indica o indivíduo como a realidade mais complexa a se 

apreender; de acordo com a proposta, cada indivíduo atravessou – e continua atravessando 

– múltiplos contextos sociais (instituições, grupos, situações), sendo fruto (e portador) de 

todas as experiências (nem sempre compatíveis e acumuláveis, mas usualmente muito 

contraditórias) vividas nesses múltiplos contextos. Segundo o sociólogo apresentava à 

ocasião, embora a Sociologia não possua instrumentos capazes de recuperar a inculcação e 

incorporação dessas experiências, dever-se-ia tentar deduzi-las da prática social, via 

reconstrução da gênese das disposições sociais por uma espécie de Sociologia Psicológica, 

entendida como campo de estudo que não se restringiria a ver em cada caso singular um 

feixe de vivências único. Este programa científico se constrói como tentativa de resposta às 

teorias da socialização ou da inculcação que tratam abstratamente da chamada 

“interiorização da exterioridade” ou, ainda, da “incorporação das estruturas objetivas” sem 
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materializar etnográfica ou historiograficamente do que, afinal, se trataria tal abstração 

teórica (Lahire, 1999). 

É assim que esta vertente disposicionalista representada por Lahire parte do vôo 

panorâmico das correlações estatísticas estabelecidas entre origem social e ação (cultural, 

escolar etc.) para o estudo microscópico das variações intra-individuais dos 

comportamentos culturais, visando perceber as relações entre a “pluralidade de disposições 

e competências culturais incorporadas” com a “diversidade de contextos culturais” nos 

quais os indivíduos escolhem, agem etc. (Lahire, 2006), tecendo um conjunto de retratos 

sociológicos de alguns poucos indivíduos desta sociologia em escala individual (Lahire, 

2004b).  

É para “retornar da subjetividade dos atores rumo à objetividade da sociedade
120

” 

que neste projeto, compartilha-se das ideias de Danilo Martuccelli (2006, 2010a) e de 

Araujo, Martuccelli (2010) a respeito da importância de considerar as consequências 

subjetivas das provas e desafios enfrentados por indivíduos no próprio processo de 

individuação e de fabricação de si mesmos como sujeitos. Como afirmam os autores: 

 

A noção de prova propõe uma articulação entre os processos societais e 

as experiências pessoais, mas ali onde a teoria da socialização busca 

estabelecer vínculos necessários (e às vezes inclusive inferir conclusões 

microsociológicas a partir de considerações  macrosociológicas), o estudo 

da individuação a partir das provas busca deixar sempre aberta e portanto 

problemática, esta interrelação. Um processo que [...] tem repercussões 

decisivas na hora de descrever o trabalho singular de cada indivíduo para 

fabricar-se como sujeito (Araujo e Martuccelli, 2010, p. 83). 

 

Pretende-se aqui neste estudo refletir sobre a vivência de jovens alunos do 

PPVUSP, tanto em termos escolares e de outras formas de sociabilidade e buscar perceber 

as provas que atravessam. Da distinção
121

 dos indivíduos pelas ações tomadas em 

consonância às disposições incorporadas a partir das posições originais do grupo de 

pertença, ao incremento de múltiplas e plurais
122

 variáveis e influências horizontais 

(sincrônicas) e transversais (diacrônicas) na formação dos indivíduos, por mais que possam 

ativar ou desativar disposições
123

, gira-se e patina-se em torno de um jogo de causa e efeito 

(em um caso, “causas e efeitos” no plural, em outro) entre origem e destino, entre a 

predicação a partir do passado e a concepção de agência por parte dos indivíduos, 
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desconsiderando-se que, os desafios enfrentados ao longo da experiência estudantil podem 

ser constitutivas de subjetividades
124

 (ainda que em diálogo com . outras esferas da vida, 

como a família). Assim, mais do que perceber que “diferentes tipos de estudos são 

produtores de estilos de trabalho escolar-universitário e, além disso, de estilos de 

existência muito diferentes que prefiguram frequentemente futuras maneiras de trabalhar e 

viver”
125

, é possível conceber um estudo das vivências juvenis de bons alunos de escolas 

públicas (caso dos estudantes do PPVUSP) e partir de suas concepções sobre a escola, a 

escolarização básica e suas possíveis continuidades no Ensino Superior, suas formas de 

estudo e práticas culturais e sociais sem reduzi-los às suas características sociais de origem, 

considerando-se como o prolongamento dos veredictos escolares geram possível efeito 

transformadores dos e pelos próprios indivíduos. Essas transformações ou permanências 

dos estudantes podem ser articuladas a partir das quatro dimensões concernentes à noção 

de prova proposta por Martuccelli: uma forma de narrativa, uma visada particular ao ator, 

um modo específico de avaliação dos indivíduos, a definição de desafios históricos e 

estruturais próprios a uma sociedade
126

. É assim que se pretende aqui articular o importante 

mecanismo de seleção escolar que é o vestibular, suas exigências e processos de 

preparação e a vida dos sujeitos. 

 A participação na equipe responsável pela implementação do PPVUSP em 2013, 

possibilitou tanto o contato diário com os alunos e professores-tutores do programa que 

frequentavam as aulas nas instalações da Escola de Aplicação da FEUSP, durante o 

segundo semestre do ano em questão, quanto trocas com os docentes coordenadores das 

equipes de cada disciplina e com a coordenação do próprio programa. Tal inserção somada 

à participação nas ações condizentes à minha função e nos debates sobre os rumos e 

consequências do programa, propiciou um entendimento “por dentro” do Programa. Foi a 

partir dessa visão que começou a se efetivar a pesquisa propriamente dita. 

 Além de ter sido autorizado pela Pró-Reitoria de Graduação e pela coordenação do 

PPVUSP a solicitar à FUVEST os dados socioeconômicos autodeclarados pelos alunos 

quando da inscrição no vestibular do ano anterior (o mesmo ano que serviu como base de 

seleção dos alunos para o Programa) a participação na elaboração de instrumento de 

pesquisa sobre algumas características dos alunos e de suas percepções sobre o programa 
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(para futura avaliação das ações tomadas e organização realizada), possibilitou esboçar os 

perfis dos alunos como apresentados a seguir. 

A constante interação com alunos, sobretudo quando procurado por eles para 

conversar sobre dúvidas e escolhas a respeito do ingresso no Ensino Superior, sobre as 

características das carreiras e cursos, as provas dos exames vestibulares, sobre as diferentes 

universidades e faculdades, inclusive sobre suas histórias de vida e de suas famílias, 

desafios, conquistas e projetos de vida possibilitou uma troca muito rica. Interessante notar 

que os alunos não me procuravam para melhor obtenção de recursos ou posições em 

relação a outros alunos, não era, portanto, uma estratégia; tratava-se, antes, de um trabalho 

sobre si mesmo. 

Nas conversas e interações, fossem elas individuais ou coletivas, além de saber 

mais sobre aqueles indivíduos, foi possível perceber que o diálogo possibilitava uma 

reflexão interessante por parte dos alunos sobre sua vida estudantil. No passo seguinte da 

pesquisa, após o trabalho com os dados quantitativos, a interessante estratégia de “coleta 

de dados” não simplesmente por meio de realização de entrevistas semiestruturadas com os 

pesquisados, semelhantemente como o fizeram Araujo e Martuccelli (2012), mas pela 

contínua troca com os estudantes, via estabelecimento de um diálogo franco no qual foi 

possível debater sobre carreiras e caminhos do tão pretendido e já iniciado Ensino 

Superior, sobretudo pelo turbilhão político vivido na Universidade de São Paulo quando as 

entrevistas foram realizadas, momento de contingenciamento financeiro, cortes de 

programas e auxílios e greves. 
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2.1 QUAIS ALUNOS PARA QUAL UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO? 

SELEÇÃO, CONTINUIDADES E TENSÕES DA USP COM A EDUCAÇÃO 

BÁSICA 

 

 

“A Universidade de São Paulo é elitista”. Não raro pode-se deparar com este tipo 

de afirmação sobre a instituição paulista que completou 80 anos em 2014. A percepção 

social sobre a Universidade é algo complexo, multivariado. Diz respeito à sua organização 

e dinâmicas internas, como também à sua relação com as demandas sociais. 

Se ainda é possível encontrar elementos da chamada tradição humboldtiana de 

universidade nos discursos oficiais da Universidade, com forte destaque à importância da 

pesquisa, da relação entre esta e o ensino, da manutenção de relação autônoma frente ao 

Estado, da formação humanista e da preocupação com questões nacionais, a prática indica 

que aquela concepção alemã aos poucos foi sendo tensionada por uma concepção mais 

pragmática de universidade, cuja organização tende a ser muito mais racional, eficiente, 

com perda de autonomia, ensino fragmentado e pesquisas voltadas aos interesses 

mercadológicos. A partir da Reforma Universitária de 1968, a razão instrumental e a 

fragmentação do trabalho intelectual ganham espaço, fato que se consolida durante a 

década de 1990, sobretudo em decorrência das diversas formas de avaliação quantitativista 

do trabalho acadêmico. Em suma, a sobreposição da preocupação e atuação nos interesses 

coletivos pela forte tendência à prestação de serviços ao mercado aparece no modelo de 

avaliação também pelo aumento da presença dos recursos privados na instituição
127

. 

Outro aspecto, de cunho histórico, remete à formação da Universidade. A USP teve 

sua formação atrelada aos anseios de formação da futura elite dirigente de São Paulo
128

, 

mas, atualmente, o ingresso de contingente de estudantes de origens escolares, culturais e 

socioeconômicas diferentes dos bacharéis das primeiras décadas da história da 

Universidade tornou-se uma realidade. 

Tal fenômeno está diretamente relacionado às alterações ocorridas na Educação 

brasileira. Por um lado, a expansão do acesso público à escolarização primária
129

, 

                                                 
127

 Como indicam Paula (2002) e Chauí (2003). 
128

 Como afirmam Nadai (1981), Leopoldo e Silva (1999) e Schwartzman (2006). 
129

 Estudos de Beisiegel (1974 e 2006) e Sposito (1983 e 1984) demonstram as diferentes motivações, 

disputas e conquistas em torno do aumento das taxas de matrícula nos ensinos primário e secundário em São 

Paulo. 
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consolidada na década de 1990 pela evolução da matrícula no Ensino Médio
130

 e por outro 

a ampliação de vagas mo Ensino Superior, sobretudo no setor privado
131

, indicam que o 

“funil” do fluxo no sistema mudou de lugar. O estreitamento – e consequentemente o 

processo maior de seleção – do sistema passa a ser o ingresso no Ensino Superior. 

Contudo, deve-se sempre lembrar que a disputa por vagas na Universidade não é 

novidade. Mesmo que houvesse demanda menor que as vagas, não havia ainda 

obrigatoriedade de preenchimento de todas elas
132

. A história dos vestibulares brasileiros 

remonta aos primeiros anos da República e já indica mudanças na organização do Ensino 

Médio, anteriormente, durante o Império e até a chamada Reforma Francisco Campos, 

voltado eminentemente para a preparação para o Ensino Superior. 

 

O exame vestibular surgiu em 1911. Nesse ano, o então ministro da 

Justiça e de Negócios Interiores, Rivadávia Corrêa, empreendeu uma 

reforma no ensino. Uma das novidades estabelecidas no bojo dessa 

reforma foi a obrigatoriedade da realização de exames para seleção de 

candidatos ao ingresso no ensino superior, por meio de provas orais e 

escritas. Estas vieram substituir um sistema de admissão ao ensino 

superior que existia desde o período imperial, pelo qual os candidatos 

teriam de ter cursado o equivalente ao Ensino Médio obrigatoriamente no 

Colégio Pedro II, ou em outras (poucas) instituições reconhecidas. Os 

vestibulares passaram a ser feitos pelos corpos docentes das faculdades, e 

por muitas décadas calcaram-se em questões dissertativas longas e provas 

orais, sendo as questões-testes e a redação introduzidas somente na 

década de 1950, na Escola Paulista de Medicina. (Samara, 2007, p. 26) 

 

 É interessante notar um dos efeitos da Reforma Universitária na USP: o 

agrupamento de docentes (alguns de outras universidades) voltados para a criação, 

aplicação e correção dos exames vestibulares que vieram substituir as provas orais (em sua 

maioria) respondidas a uma banca de professores de cada um dos departamentos da 

                                                 
130

 Cf. Oliveira, 2007, segundo o qual a comparação entre os dados de concluintes do Ensino Fundamental e 

do Ensino Médio indicariam problemas de fluxo, provavelmente atrelados à reprovação no ciclo. 
131

 Os dados referentes à oferta de vagas no Ensino Superior compilados por Belletati (2011) indicam que em 

1980 1.803.567 candidatos se inscreveram para concorrer a uma das 404.814 vagas no Ensino Superior , 

sendo cerca de 31% delas no setor público, enquanto em 2009 6.223.430 inscrições, em relação a 3.164.679 

vagas, das quais apenas 12% públicas. O panorama das alterações do Ensino Superior do Brasil pode ser 

encontrado em Algumas dessas questões são abordadas, por exemplo, em: O ensino superior no Brasil: o 

setor privado, Sampaio (2000); A universidade pública sob nova perspeciva, Chaui (2003); Política e gestão 

da educação superior: transformações recentes e debates atuais, Catani, Dourado e Oliveira (2003); O 

acesso à educação superior no Brasil, Pinto (2004); A educação superior no Brasil e as tendências das 

políticas de ampliação do acesso, Catani e Hey (2007); Expansão do Ensino Superior: contextos, desafios, 

possibilidades, Severino (2009). 
132

 Cunha (2007a, 2007b, 2007c) relata as Reformas Universitárias de 1968, com ênfase para a ocorrida na 

USP e na UFMG. Os debates e alterações culminariam no decreto 68.908, de 13 de julho de 1971, que dispôs 

sobre o Concurso Vestibular, instituindo o vestibular classificatório, eliminando a questão dos “excedentes”. 

Entre outras mudanças, a partir de então as provas de ingresso ao Ensino Superior deveriam se limitar a 

conteúdos relativos às disciplinas obrigatórias do segundo grau (Motoyama , Nagamini, 2006).  
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Universidade. O crescimento da demanda pelo acesso ao Ensino Superior e a necessidade 

de maior impessoalidade na seleção dos candidatos levou ao surgimento de núcleos de 

seleção de candidatos agrupados por áreas. Em 1964 surge o CESCEM, Centro de Seleção 

de Candidatos às Escolas Médicas, por iniciativa dos professores da Faculdade de 

Medicina (USP). O CESCEM agregava diferentes cursos da Área de Biológicas da USP, 

Escola Paulista de Medicina, Santa Casa e outras. A partir do exemplo do CESCEM, em 

1969 surge a MAPOFEI, Vestibulares Unificados de Ciências Exatas e Engenharia Mauá, 

Poli e FEI. O CESCEA surge em 1967, por iniciativa dos professores da Faculdade de 

Economia e Administração da Universidade de São Paulo, mas que rapidamente passou a 

anexar vários vestibulares da área de Humanas
133

. 

 Tais centros de seleção implementaram alguns aspectos nos processos avaliativos, 

como as provas de múltipla-escolha (também chamadas de questões-teste), mais de uma 

fase de exames, sistema de opções entre carreiras e contratações temporárias para 

aplicação das provas. Os debates sobre a confiabilidade e precisão da seleção por meio de 

testes (quantas questões de cada componente curricular, número ideal de questões totais, 

acertos casuais por “chute”, quantos dias de realização das provas e custos envolvidos), 

importância das questões discursivas, caráter eliminatório de algumas disciplinas e 

relevância da Redação perduraram por muito tempo e, pode-se dizer, ainda não foram de 

todo esgotados
134

. 

Eis, portanto, os antecedentes da FUVEST, instituição que surge em 1976 com 

objetivo de unificar o vestibular, corporificando a necessidade de criação de uma 

instituição plenamente regularizada que representasse a Universidade de São Paulo na 

seleção do seu futuro corpo discente, dando conta do número crescente de candidatos, 

impondo um padrão de exigência para a admissão no ensino superior. Há ainda que se 

considerar que a unificação da seleção de candidatos à USP, em substituição a centros 

agregados por carreiras se ganhava em eficiência de recursos e procedimentos, fazia de seu 

padrão de exigência único uma espécie de recado aos formuladores das políticas públicas 

de educação, responsáveis por, a partir de 1971, fragmentar as possibilidades formativas, 

                                                 
133

 Cf. Samara (2007) e Motoyama , Nagamini (2007). 
134

 Segundo Beisiegel (1995), em 1990 a Universidade de São Paulo teve dois exames vestibualres realizados 

pela Fuvest. O primeiro, com alterações aprovadas pelo Conselho de Graduação da USP no ano anterior, 

contou com a introdução de um mecanismo provavelmente com intuito de melhorar a seleção dos alunos, 

mas que acabou por ter um efeito imprevisto: disciplinas eliminatórias específicas para os diferentes cursos, 

com nota mínima de três, assim como a nota da Redação e a média geral, que também tinham corte em três. 

Os artigos de Leser, Rocco e Vianna presentes em edição temática da Revista Estudos em avaliação 

educacional, da Fundação Carlos Chagas, consagrada ao debate sobre o Vestibular da USP ocorrido em maio 

de 1992, são exemplos da discussão da época. 
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com reformas curriculares (inclusão de novos componentes curriculares, como Educação 

Moral e Cívica, por exemplo) e com a instituição de cursos secundários técnicos, diferentes 

possibilidades e durações de formação para professores, conforme o nível de ensino ao 

qual se pretendia lecionar. “Em outras palavras, a criação da FUVEST pode ser 

interpretada como uma forma de resistência da Universidade de São Paulo perante o 

processo de reformas do ensino que vinha ocorrendo desde 1966, e que não dizia respeito 

somente às instituições de ensino superior” (Samara, 2007, p.47). 

O surgimento da FUVEST se dá, então, em um contexto marcado pelos decretos do 

Regime Militar, que impunham o aumento do número de vagas no Ensino Superior (o que 

levou à franca expansão do setor privado, aliás), instituíam o critério classificatório para os 

candidatos, eliminando ao mesmo tempo a questão dos “excedentes” (aprovados na 

avaliação, em função das notas, mas sem possibilidade de ingresso, dado o preenchimento 

das vagas por candidatos de melhor desempenho) e das vagas ociosas, as quais passaram a 

ser ocupadas independentemente de fixação de nota mínima a priori
135

.  

Até 1980, os alunos provenientes de escola pública eram majoritariamente 

aprovados no exame da FUVEST. “Em 1980, 48,4% dos alunos matriculados na USP eram 

egressos de escolas públicas e 39,6% de escola particular”
136

, o que muda em 1981 

quando, segundo a FUVEST, 43,1% do total de matriculados tinham realizado o Ensino 

Médio na rede pública. Atualmente, a proporção não apenas se reverteu, como atualmente, 

segundo dados da própria FUVEST, como veremos mais detidamente à frente, não chega a 

30%. É interessante notar os dados sobre a inscrição no vestibular da FUVEST; enquanto o 

total de inscritos provenientes da rede particular de ensino só aumentam, as taxas dos 

alunos da escola pública se mantém, em média, em torno dos 45 mil inscritos, a despeito 

das mudanças de conclusão do Ensino Médio. Considerando os dados da PNAD 2012, 

aproximadamente 85% dos jovens de 15 a 17 anos estão matriculados na escola, idade 

idealmente equivalente ao aluno de Ensino Médio, mas, em um país com as distorções e 

desigualdades como o nosso, os dados indicam outra realidade. Segundo o estudo de 

Sposito e Souza (2014), pouco mais da metade dos estudantes de tal faixa está matriculada 

no Ensino Médio. O Censo Escolar 2012 do Inep/MEC apresenta 8.376.852 matrículas no 

Ensino Médio no Brasil, índice que demonstra movimento de queda de matrículas iniciado 

a partir de 2004 neste nível de ensino
137

. 
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 Motoyama , Nagamini, 2007, pp. 74-5. 
136

 Beletatti, 2011, p. 24. 
137

 Cf. Sposito e Souza, 2014. 
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Merece destaque que já a partir da década de 1980, progressivamente os 

trabalhadores-estudantes passam a procurar com maior ênfase os cursos superiores 

noturnos, sobretudo privados
138

. Embora as instituições de Ensino Superior privadas 

ofereçam mais vagas que as públicas a partir de 1970, somente a partir de 1988 as 

matrículas neste tipo de instituição passam a ser mais numerosas em relação àquelas do 

setor público, o que indica o crescente aumento proporcional de concluintes do Ensino 

Médio em relação às possibilidades de ingresso em instituições públicas de Ensino 

Superior. 

Como reação às novas demandas sociais, sobretudo a crescente taxa de conclusão 

do Ensino Médio na rede pública de ensino, em contraposição ao maior número de 

ingressantes oriundos da rede privada
139

, a Universidade de São Paulo alterou o modelo de 

seleção
140

 e tomou ações como a isenção de pagamento de taxas de inscrição nos 

vestibulares, políticas de assistência estudantil, de divulgação e programas de inclusão 

(como o Programa de Inclusão Social da USP, Inclusp, e, mais recentemente, as discussões 

em torno do Programa de Inclusão com Mérito no Ensino Superior Público Paulista, 

PIMESP, e a adoção, posteriormente e em caráter experimental, de um próprio cursinho 

preparatório ao vestibular). 

Cabe ressaltar o movimento de expansão da educação superior no Brasil ao longo 

da primeira década de 2000, período em que as matrículas aumentaram mais do que a 

população total do país, processo de abertura de matrículas que foi acompanhado, 

concomitantemente, de adoção de políticas de ações afirmativas voltadas para grupos 

tradicionalmente alijados de trajetórias escolares longevas. Em São Paulo, no mesmo 

período, o aumento do número de vagas nas universidades públicas do estado também foi 

significativo: aumento aproximado de 35% na USP e 41% na Unicamp (sobretudo de 

vagas no período noturno, assim como em decorrência de criação de novos campi em áreas 

com pouco acesso ao Ensino Superior, onde se oferecem cursos considerados “pouco 

tradicionais”); e, em 2005, dois fatores: a criação da Universidade Federal do ABC, 

UFABC, e a expansão dos cursos da área de Saúde a outras áreas do conhecimento 

oferecidos por uma escola superior de Medicina da qual se originou a Universidade 

                                                 
138

 Cf. Sposito et al., 1989. 
139

 Como se pode perceber pelas estatísticas disponíveis no sítio eletrônico da Fuvest: www.fuvest.com.br  
140

 Pode-se consultar parte da história desta mudança na reedição da importante trilogia sobre o Ensino 

Superior de Luiz Antônio Cunha (2007a, 2007b, 2007c). Especificamente sobre a história da seleção para 

ingresso na Universidade de São Paulo, ver: Samara, 30 anos de FUVEST: a história do vestibular na 

Universidade de São Paulo, 2007; Motoyama e Nagamini, FUVEST 30 anos, 2007. 

http://www.fuvest.com.br/
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Federal de São Paulo, Unifesp. Da mesma forma, “além da criação de novas vagas, cada 

uma dessas quatro instituições implementou ao longo da década ações afirmativas de tipos 

diferentes para seleção dos estudantes de graduação” (Almeida, Ernica, 2015, p. 66). 

Resultados de algumas pesquisas qualitativas com estudantes, como as realizadas 

por Almeida (2006), Piotto (2007) e Tarábola (2010), mostram, no entanto, que os “novos 

estudantes uspianos”
141

, aqueles egressos da rede pública quando esta deixa de ser 

excludente, gozam de dificuldades extras àquelas enfrentadas pelos demais estudantes; 

embora não necessariamente tal fenômeno seja vivido como experiência de “falta” ou 

“carência” impossível de ser superada, tal qual constatam os pesquisadores. 

O processo de massificação
142

ora em curso no Ensino Superior nacional e de ligeira 

democratização do acesso a carreiras anteriormente restritas a uma elite (seja ela 

econômica ou cultural)
143

, já ocorreu em outros países, nos quais existem grupos de 

pesquisa (alguns inclusive com interfaces governamentais) com estrutura e trajetória 

consolidadas no acompanhamento de grupos de jovens estudantes
144

. Aqui em nosso país 

ainda são poucas as pesquisa e publicações sobre esse fenômeno e, em grande medida, são 

orientadas por uma perspectiva que correlaciona posição social e desempenho escolar. 

Assim, no atual momento do sistema educacional brasileiro e, em particular da 

Universidade de São Paulo, em que o debate sobre os primeiros momentos e movimentos 

de implementação sistemática de ações afirmativas
145

, é fundamental analisar o processo 

de passagem da Educação Básica para o Ensino Superior, uma transição que exige dos 

jovens capacidades para lidar com escolhas diretamente ligadas a expectativas sociais, 

familiares e pessoais em correlação com uma análise subjetiva das condições objetivas de 

concretizar as aspirações de continuidade ou não dos estudos, em instituições e carreiras 

mais ou menos prestigiadas (e concorridas), entre outros. Sabe-se que aos estudantes que 

chegam a este momento de escolarização cabe articular as dimensões objetivas e subjetivas 

                                                 
141

 O termo novos estudantes, foi cunhado por Valérie Erlich (1998), em Les nouveaux étudiants: un groupe 

social en mutation, para analisar a transformação do modelo de estudante universitário encontrado por 

Bourdieu em seus estudos das décadas de 1960 e 1970.  
142

 O uso dos termos massificação/demografização do acesso marca o crescimento quantitativo do setor, algo 

ainda distante da democratização, uma vez que não há representatividade dos diferentes segmentos sociais na 

Universidade (Cf. Ezcurra, 2007). 
143

 Este processo pode ser encontrado em Prost (1968) Histoire de l’enseignement en France, 1800-1967 e 

tem suas consequências debatidas, em diferentes perspectivas, como analisam Van Haecht (2006) e Charlot 

(2000), por exemplo, nas obras de Bourdieu e Passeron (1964 e 1970), Baudelot e Establet (1971, 1981 e 

1989), Boudon (1973) e, mais recentemente, em Duru-Bellat (2006), em Beaud (2003) em Merle (2009). 
144

 Caso do Observatoire national de la vie étudiante. 
145

 O debate sobre a implementação de tais práticas em nosso país foi feito por Gomes (2001), Guimarães 

(2005), Moelecke (2002; 2004). Destaque-se um balanço de referência internacional sobre as origens 

políticas e sociais de tais medidas encontra-se em Bergmann (1996). 
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da vida social. A decisão individual socialmente condicionada que ocorre então é 

resultante de um imbricado correlacionamento entre a posição social objetiva dos sujeitos 

que escolhem (volume e peso relativo dos seus capitais cultural, econômico e social), a 

estrutura de oportunidades do sistema universitário (cursos e faculdades definidos em 

termos do seu grau de prestígio acadêmico, localização, custos financeiros envolvidos, 

horários das aulas, natureza e grau de dificuldade dos cursos e de seu processo seletivo) e 

as características do mercado de trabalho (natureza do trabalho, grau de prestígio e retorno 

financeiro médio associado a cada profissão) com determinados gostos ou preferências 

dos indivíduos em relação às áreas do conhecimento e aos campos profissionais a elas 

associados, seus conjuntos de aspirações, expectativas e projetos de vida (de curto, médio e 

longo prazo) e as prioridades daí advindas (como, por exemplo, conforme o caso, a 

estabilidade, o retorno financeiro, o prestígio ou o tipo de sociabilidade supostamente 

associados a cada curso ou profissão), as representações sobre si mesmo, e um conjunto 

mais ou menos amplo de informações sobre o sistema universitário, os diversos cursos e as 

futuras profissões
146

. 

Mas será que os concluintes do Ensino Médio estão preparados para lidar com esse 

processo de escolha? Para onde ir, agora? A falta de sentido percebida pelos jovens na 

escola
147

 parece perdurar em um modelo de Ensino Médio que, segundo os próprios 

alunos, não cumpre a transmissão dos conteúdos e tampouco prepara para o trabalho ou 

para a escolha orientada da sequência de estudos no Ensino Superior
148

. Em pesquisa 

desenvolvida pela Ação Educativa com quase mil alunos de cinco escolas da Zona Leste de 

São Paulo, conclui-se a respeito das falas dos alunos do Ensino Médio sobre a preparação 

para a etapa posterior de ensino: 

 

É muito interessante a maneira como a preparação para o ensino superior 

acaba sendo ampliada para além da preparação para o vestibular. Isto 

aparece na recomendação de que o apoio aos estudantes seja realizado 

através de orientação profissional, mas também na necessidade da escola 

valorizar, informar e incentivar os alunos, já que a distância de muitos 

com a universidade é tão grande que esta aproximação exige outras ações 

para além do ensino dos conteúdos. Os estudantes precisam ser 

incentivados a buscar a universidade, e conhecer os caminhos a serem 

trilhados para nela ingressarem. (Corti; Souza, 2008, p. 90). 
 

                                                 
146

 Nogueira, 2004 e 2005. 
147

 Sposito (2005) e, em outro contexto, Rochex (1995). 
148

 Cf. Corti e Souza (2008) e Torres et al. (2013) . 
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Enquanto a própria existência do Ensino Médio era tida no Brasil somente como 

uma etapa de preparação ao Ensino Superior, o grande gargalo (e filtro social!) ocorria na 

passagem do chamado primeiro para o segundo grau (data do Império a necessidade de 

aprovação para acesso ao Colégio Pedro II, generalizada para todo o sistema público na 

Reforma Francisco Campos, de 1930, com duração até 1971). Quando não era a 

reprovação que excluía as crianças e jovens da escola, o exame de admissão fazia às vezes 

de, desde então, operando na porta de ingresso dos ginásios, regular a distribuição das 

escassas vagas das Universidades. No debate a respeito do vestibular da USP promovido 

pela Universidade em 1992, o físico e pesquisador do tema acesso ao ensino superior 

afirma: 

 

Quem são os alunos que entram nas universidades? A análise de um 

gráfico da proporção da população brasileira que tem acesso às séries do 

sistema formal de ensino, em função da renda familiar per capita, mostra 

que a renda familiar ordena os alunos em decis, isto é, cada intervalo 

corresponde a 10% da população. O primeiro decil de renda são os alunos 

que vivem no nordeste rural pobre, onde falta água, não há comida e a 

escola é miserável. Mesmo assim, cerca de 80% têm acesso à escola de 1º 

Grau. 

Nessas regiões, há uma desistência alta nas quatro primeiras séries. Isso 

não quer dizer que haja evasão escolar. Estou convencido de que, no 

Brasil, não há evasão escolar, o que há é desistência por implemento de 

idade. Para este primeiro decil de renda a repetência é de 80% na 1ª série. 

Se olharmos a população de 7 a 14 anos, 95% têm acesso à escola, e 6% 

se evadem antes de completar 14 anos, mas isso ocorre, em média, aos 13 

anos de idade. Com 10 anos, temos 90% das crianças matriculadas na 

escola. Então o aluno não abandona a escola na idade correspondente à 

série que deveria estar cursando. Isto não existe no Brasil, o que existe é 

o abandono pela criança que já está com 13 anos repetindo a série por 

vários anos. Está, por exemplo, na 1ª série há 5 anos, convivendo com 

crianças de 6 anos, então, abandona a escola. Esta é a tragédia nordestina.  

O pior é quando olhamos os 10% mais “ricos” da população brasileira 

(10º decil de renda), só têm acesso à última série do 1º Grau 85% deles, 

15% já abandonaram o sistema por implemento da idade devido à 

repetência. A partir daí há uma evasão, também por implemento de idade, 

entre a 8ª série do 1º Grau e a 1ª série do 2º Grau. O vestibular 

corresponde ao último degrau do gráfico. Vemos, pela distribuição de 

renda dos que entram na universidade, que só a partir do sétimo decil de 

renda, quer dizer, só os 30% mais “ricos” da população brasileira entram 

em algum tipo de ensino superior. O vestibular para os 10% mais “ricos”, 

significa: 70% terminam o 2º Grau e 40% entram na universidade.  

A universidade brasileira está, portanto, hipertrofiada em relação ao resto 

do sistema de ensino. Temos um excesso de cursos universitários no 

Brasil. É claro que 90% dos alunos que estão nas universidades 

correspondem àqueles que vão para uma universidade em qualquer país 

do mundo. A seleção não foi feita no vestibular, foi feita bem antes, no 1º 

Grau (Ribeiro, 1995, pp. 42-43). 



89 

 

 

 Ainda antes da expansão do ensino primário no Brasil, em um processo longo que 

se inicia com a construção de escolas na década de 1950, passa pelo fim do exame de 

admissão em 1970 até chegar às medidas de correção de fluxo, como a implementação dos 

ciclos permitida pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação da década de 1990 e a 

instituição de classes de aceleração e projetos de recuperação, por exemplo, alguns poucos 

chegavam às portas de Universidade. Mesmo se a disputa não fosse acirrada, para 

ingressarem na Universidade de São Paulo entre 1930 e 1950, tinham de vencer a 

avaliação dos próprios professores dos cursos pretendidos. Apesar dos depoimentos que 

“acusam” o Latim como “grande vilão” desse processo de avaliação, as provas orais e, 

possivelmente para as carreiras de Humanas, a Redação, compunham-se de conteúdos não 

necessariamente presentes no ensino secundário. Segundo os depoentes que fizeram 

vestibular à época: 

 

As matérias cobradas variavam. Diversos relatos nos trazem para isto: no 

vestibular de 1941 para Filosofia, cobrou-se desenho, história, geografia, 

sociologia e cosmologia, esta última matéria não curricular no ensino 

escolar da época. Sociologia, conforme outros relatos, comumente fazia 

parte das questões: quando o aluno não possuía um bom conhecimento 

dela ou de outra matéria, realizava estudos rápidos – cerca de dois meses 

– em locais que ofereciam aulas. Já existiam na década de 1940 alguns 

“cursinhos” pequenos ainda, como também um preparatório para 

vestibulares oferecido pelos alunos de Filosofia da Universidade de São 

Paulo (Samara, 2007, p. 28). 

  

Interessante perceber no estudo feito por Samara a partir de entrevistas com 

candidatos ao vestibular da época, muitos dos quais se tornaram professores da própria 

Universidade, como o caso do professor Aziz Nacib Ab’Saber, cujos conhecimentos em 

cosmologia foram avaliados pela USP na década de 1940, que o surgimento desses “cursos 

rápidos”, geralmente oferecidos por aqueles que já tinham sido bem-sucedidos na 

passagem por tais exames, como os “veteranos” das graduações da Universidade, estava 

atrelado a uma demanda – real ou não – da Universidade, para a qual, aparentemente, a 

abrangência e qualidade do ensino ofertado durante a escolarização secundária não seria 

suficiente. Assim, pode-se arriscar dizer que os “cursinhos” já nascem com o papel de 

suprir as carências e faltas da educação básica para preparar os futuros alunos 

universitários.  
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Na década de 1960, a criação dos centros de seleção por áreas do conhecimento 

(MAPOFEI, CESCEM e CESCEA) acarretou em uma grande expansão dos pré-

vestibulares.  

 

(...) parece que a nova estruturação dos vestibulares trouxe consigo uma 

efervescência crescente por parte dos cursinhos preparatórios. Em 1965 já 

existiam vários: o André Dreifus, o Nove de Julho, Castelões e o Anglo 

eram alguns renomados, além de persistir aquele ligado ao centro 

acadêmico da Faculdade de Filosofia da Universidade de São Paulo. 

Poucos anos depois, alguns deles desapareceram, outros continuaram, 

novos surgiram, principiando-se também o fenômeno da expansão dos 

“pré-universitários” em redes pelo país. Eles ofereciam revisões de final 

de ano, ou mesmo algo que se aproximaria do “cursinho extensivo” que 

conhecemos hoje. (Samara, 2007, p. 39). 

 

Tal situação ajuda a desvelar um pouco outro dado a respeito da maioria dos 

ingressantes da Universidade de São Paulo: a maioria dos estudantes da USP, 

independentemente do tipo de escola cursado, passou por uma formação específica para os 

exames vestibulares, os chamados cursinhos preparatórios, ou pré-vestibulares.  
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2.2 ESTUDAR NA USP? SÓ “BEM PREPARADO”! CONSIDERAÇÕES 

SOBRE A PREPARAÇÃO ESPECÍFICA PARA O VESTIBULAR 

 

 

Como Oliveira e Sousa demonstraram na pesquisa sobre trajetórias escolares de 

alunos da USP ingressantes de 1995 a 1998, os maiores índices de evasão ao longo do 

curso ocorrem no primeiro semestre, sobretudo entre alunos oriundos de escolas 

públicas
149

. O estudo sobre as dificuldades de alunos ingressantes na USP realizado por 

Belletati (2011) considerou que os alunos egressos do ensino médio público comum as 

enfrentam em maior grau no momento de adaptação à universidade, especialmente pela 

falta de tempo (muitos trabalham) e falta de conseguir bem gerenciá-lo (dificuldades de 

organização), assim como incapacidade de compreender o que os professores esperam 

deles nas avaliações e maneiras de se preparar para uma prova. Pode-se pensar também se 

as questões de mobilidade urbana decorrentes da necessidade de grandes deslocamentos, 

em períodos e condições desfavoráveis, não interferem também nas chances de 

prolongação bem-sucedida dos estudos desses estudantes. 

A percepção de grande complexidade dos conteúdos das aulas da graduação 

pareceram à autora reflexo de formação básica de má qualidade, embora não tenha sido 

suficiente para “barrar” a entrada desse grupo de estudantes na Universidade. Como 

afirma: 

 

Lacunas de conhecimentos básicos, atribuídos pelos sujeitos à baixa 

qualidade do ensino básico público, se constituíram em outro entrave para 

um bom desempenho acadêmico, visto que eram exigidos no 

desenvolvimento dos conhecimentos universitários. Boa parte dos 

ingressantes vinha de trajetórias de sucesso na escola pública, 

reconheciam-se como vencedores por terem conseguido ingressar numa 

universidade de prestígio e atribuíram grande parte deste sucesso à 

preparação em cursinho pré-vestibular, percebido como grande 

favorecedor do ingresso na USP, mas insuficiente para superação de 

muitas das lacunas de aprendizagem, que buscaram vencer por meio de 

estudos autônomos, ajuda dos colegas e dos monitores e na realização das 

tarefas próprias dos cursos, mas em muitos casos, apenas depois de 

reprovações ou notas consideradas baixas pelos alunos. Em outros casos, 

não houve superação. (Belletati 2011, pp. 211-212). 
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 Cabe, pois, refletir se a frequência aos cursinhos tem sido necessária para suplantar 

algum tipo de dificuldade de lidar com a prova específica que é o exame vestibular, mas 

não chega a ser suficiente para suplantar as exigências do ensino e da pesquisa 

universitários. Dada a importância, então, dessas instituições que ligam os jovens 

estudantes do Ensino Médio às Instituições de Ensino Superior, sobretudo as gratuitas e 

públicas, vale olhar um pouco mais detidamente para os cursos preparatórios para o 

vestibular. É possível perceber o quanto essas instituições ganham em importância social 

nesse contexto de grande aumento de concluintes do Ensino Médio, sobretudo nas escolas 

públicas, e explosão da procura pelo Ensino Superior. É possível afirmar que: 

 

Como decorrência, surgiram os cursos preparatórios aos vestibulares, que 

se expandiram na proporção em que aumentava a demanda pelo ensino 

superior e a necessidade de maior qualificação da mão-de-obra. São 

cursos de natureza lucrativa, especializados por áreas, dirigidos aos 

segmentos mais favorecidos da população e que, por décadas, têm 

alimentado o caráter seletivo do ensino superior, legitimado como a 

expressão verdadeira de uma política de igualdade de oportunidades e 

mérito (Mitrulis; Penin, 2006, p. 273). 

 

 A década de 1990 ficou marcada por muitas mudanças na nossa sociedade. Para 

além das questões político-econômicas, merecem destaque as alterações educacionais e, 

mais especificamente na discussão em tela, surgimento/fortalecimento de organizações 

com duas vias de atuação: uma mais pragmática, voltada a práticas educativas que 

proporcionassem a camadas mais pobres da população melhores condições de disputa 

pelas vagas das universidades públicas; outra de caráter político, por meio de movimentos 

de reivindicação e pressão por medidas de inclusão social, ou, em alguns casos, étnico-

racial (Cunha Junior, 2002; Bacchetto, 2003; Carvalho, 2006;  Mitrulis e Penin, 2006; 

Nascimento, 2009). 

 Desdobramentos de movimentos ligados às reivindicações étnico-raciais e 

estudantis, os cursinhos pré-vestibulares populares, alternativos e comunitários, são por 

vezes caracterizados como instâncias educativas para a preparação para exames 

vestibulares voltados exclusivamente para públicos historicamente excluídos das 

universidades, como os estudantes de baixa renda e negros sem condições de pagar cursos 

preparatórios comerciais
150

; comumente são caracterizados por diferentes autores como 

voltados à oferta de uma “formação crítica” aos estudantes: 
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 Cf. Mitrulis e Penin, 2006, p. 276 e Nascimento, 2009, p. 13. 
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A instituição dos pré-vestibulares populares, alternativos e comunitários 

tornou-se realidade a partir do final da década de 1990, em decorrência da 

expansão do ensino fundamental e médio. Os pré-vestibulares com tais 

qualificativos guardam muitas diferenças entre si; possuem, entretanto, 

um norte comum, que é inserir jovens de baixa renda, por vezes 

chamados de “carentes”, na universidade pública a partir da perspectiva 

do direito à educação. Esses cursinhos pretendem transformar a 

mobilização dos que buscam uma capacitação técnica (para serem 

aprovados nos exames vestibulares) numa formação política mediante a 

sensibilização e articulação voltados para questões que envolvem o 

debate sobre a implantação de ações afirmativas, de cotas, e da inclusão 

social no que tange à ampliação das oportunidades de acesso ao ensino 

superior de ensino (Nascimento, 2009, p. 36). 

 

 Além das bolsas distribuídas por cursos pré-vestibulares tradicionais àqueles com 

bom desempenho em simulados feitos para tais fins de seleção (aumentando assim o rol de 

bons alunos, com chances de ingressar nos concorridos exames das instituições mais 

disputadas e melhorar a posição no ranking dos “melhores cursinhos”), essas instituições 

gratuitas (ou a baixo custo, em alguns casos) contribuíram para o acesso de egressos do 

Ensino Médio público ao longo do tempo
151

.  

 A constatação estatística de que a maioria dos aprovados no vestibular da FUVEST 

tinha cursado por um ou dois semestres algum tipo de preparatório para o vestibular (vide 

Gráfico 2), além das pesquisa que comprovavam o aumento das inscrições e possibilidades 

de ingresso de estudantes que investiram mais horas de estudo para além da frequência às 

aulas regulares do Ensino Médio, somadas às avaliações de que o grande contingente de 

alunos formados pela rede pública está alijada do acesso aos cursinhos, em meio ao 

aumento da pressão social para adoções de políticas de ação afirmativa e ações de inclusão, 

levou a Universidade de São Paulo a se voltar mais diretamente a agir antes dos exames 

vestibulares, visando consolidar a formação básica e preparar melhor tais jovens à 

continuidade dos estudos no Ensino Superior.
152

  

Se no começo da década de 1990 algumas mudanças no vestibular ocorreram para 

diminuir o número de vagas ociosas causadas pela existência de disciplinas eliminatórias e 

notas mínimas para classificação de candidatos, no final da mesma década, houve forte 
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 Destaca-se que na maioria desses cursos o trabalho de professores e eventuais funcionários é voluntário e 

muitas tarefas são divididas entre professores e alunos, embora haja alguns com coordenação e funcionários 

de secretaria remunerados. Há casos também em que os alunos contribuem para os custos de 

impressão/reprodução de materiais didáticos.  
152

 Cf. Mitrulis e Penin, 2006, p. 281.  
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pressão social para que a FUVEST oferecesse isenção no pagamento da taxa de inscrição 

do vestibular para alunos do Ensino Médio público ou alunos negros. 

 

Mudanças foram sendo feitas, ano a ano, quanto às notas mínimas 

exigidas. Em 1991, somente a prova de redação manteve-se como 

eliminatória, e, em 1993, ela também deixou de ser. As provas foram 

mudando seu nível de exigência, cobrando menos memorizações e 

erudição e maior poder de interpretação e reflexão, além de averiguar a 

atualização dos candidatos pelos meios de comunicação. Em 2002 o 

enunciado das questões foi reduzido, e em muitas delas se pedia um 

cálculo, mas com a fórmula apresentada junto ao enunciado; a mesma 

medida foi adotada nas questões de português: se aparecia uma palavra 

pouco utilizada no enunciado, sua significação era dada. A prova de 

inglês, considerada ponto de exclusão, teve o número reduzido na 

primeira fase, e caiu na segunda fase. (...) De fato, o exame vestibular se 

adequou às Diretrizes Curriculares Nacionais, que tendem a valorizar 

menos os conteúdos e mais as habilidades e competências. Mas isso não 

significou o final da crise, pois o cerne do problema nunca foi a baixa 

concorrência em algumas carreiras e sim as deficiências na formação dos 

candidatos ao ensino superior, que foram se avultando a partir da década 

de 90 (Samara, 2007, pp. 104-105). 

 

Os vários processos movidos por coletivos e movimentos sociais contra a FUVEST, 

os altos índices de aprovação de alunos oriundos da rede privada de ensino, a queda de 

inscrição de alunos de escola pública ao longo levaram a Pró-Reitoria de Graduação e a 

FUVEST a elaborarem um projeto de isenção de taxas de inscrição em números crescentes.  

Além dessa medida, outra ação da Universidade em benefício a alunos de escola 

pública foi a criação do cursinho Pró-Universitário, em 2004, cujo princípio de ações foi 

posteriormente constitutivo da política institucional de inclusão social da Universidade de 

São Paulo, o Inclusp. O projeto apresentado e aprovado pelo Conselho Universitário em 

2006 apregoava ações antes, durante e depois do ingresso na USP, tendo em vista propiciar 

o aumento do acesso de setores excluídos da população aos seus diferentes cursos de modo 

a respeitar o mérito como princípio garantidor da oportunidade.  
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2.3 AÇÕES DE INCLUSÃO DA USP 

 

 

 O Pró-Universitário, parceria da USP com a Secretaria de Educação do Estado de 

São Paulo para oferecimento de tempo maior de estudos a até cinco mil alunos do 3º ano 

do Ensino Médio, com objetivo de ampliar as possibilidades de ingresso desses alunos no 

Ensino Superior, ocorreu durante o segundo semestre de 2004, atendendo a princípio 3.986 

alunos, dos quais apenas 50% chegaram ao final de um curso de 640 horas, com carga 

semanal de 30 horas e atividades diárias.  

Segundo relato e análise de quem participou do Pró-Universitário, a dificuldade em 

preencher as vagas do Pró-Universitário foi atribuída aos problemas de divulgação do 

Programa, à distância e difícil acesso às escolas da rede nas quais as aulas ocorreriam e ao 

alto custo da locomoção. Segundo os autores, a evasão foi justificada pela própria natureza 

de não-obrigatoriedade do curso, além da ausência de avaliações não apenas 

diagnósticas
153

. 

 A rigor, haveria uma seletividade dos alunos para participação neste programa. 

Contudo, a baixa procura nas escolas levou à flexibilização das normas, segundo as quais, 

além da matrícula no último ano do Ensino Médio em idade ideal (ou seja, alunos outrora 

retidos não poderiam pleitear participação no Programa), frequência superior a 75% às 

aulas regulares no ano anterior, as disputas pelas vagas no cursinho ocorreriam a partir do 

desempenho escolar e no Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar do Estado de São 

Paulo, SARESP.  

 O perfil desses alunos indica uma variação de idade entre 17 e 18 anos, oriundos de 

famílias de baixa renda nos valores daquela época (62% com renda familiar entre R$ 500 e 

R$ 1.500 e 30,7% com menos de R$ 500), nas quais apenas uma pessoa ou duas contribuía 

para a aquisição de renda para, na maioria dos casos, sustentar entre 4 e 6 pessoas. Apesar 

das dificuldades econômicas, 95% dos alunos não exercia atividade remunerada. A maioria 

dos alunos era do sexo feminino (69,7%), em geral com características étnicas próximas à 

representação dos grupos na população em geral (e distantes da representação dos grupos 

no interior da Universidade). A escolaridade dos pais era baixa, mas um pouco maior do 

que a média da população, sendo que 60% dos pais e 52% das mães cursaram apenas o 
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96 

 

ensino fundamental, mas a maioria não o concluía, 33% das mães e 28% dos pais 

concluíram o Ensino Médio, poucos eram analfabetos ou cursaram o Ensino Superior. 

Ainda sobre o perfil desses alunos, observou-se que 

 

Os poucos alunos que afirmaram exercer alguma atividade remunerada 

despendem nela algumas horas por dia ou trabalham apenas no fim da 

semana, o que significa que, teoricamente, trata-se de um alunado que 

tem disponibilidade para estudar e para envolver-se em outras atividades 

sociais e culturais. Contudo, são jovens com poucas oportunidades de 

desenvolvimento pessoal no que tange a experiências culturais e de lazer. 

Entre as atividades realizadas por esses estudantes, as indicadas com 

maior frequência são: encontrar os amigos, ouvir música, assistir 

televisão e ajudar os familiares em casa. Esses jovens, entre 75% e 94%, 

raramente ou nunca vão ao cinema, ao teatro, participam de atividades 

musicais ou relacionadas a artes plásticas ou à dança. Por volta de 50% 

têm alguma forma de participação em atividades religiosas e mais da 

metade dos jovens raramente ou nunca pratica esportes (Mitrulis e Penin, 

2006, pp. 283-284). 

 

 Com índice de aprovação de 1,77% dos candidatos do Pró-Universitário que 

prestaram vestibular nas três Universidades Estaduais Paulistas, USP, UNESP e Unicamp 

(44 dentre os 2.494 freqüentes no final do programa), a experiência alcançou alguns êxitos, 

como aprovação de 30% de alunos negros (em relação a 10% de aprovados na FUVEST 

em geral) e impressionantes 92% de aprovados com renda familiar mensal inferior a R$ 

1500 (enquanto tal índice foi de 23% na FUVEST em geral). Tais taxas de aprovação 

ganham mais sentido quando se observa que em questionário de avaliação respondido 

durante o curso, apenas 12% dos alunos se consideravam preparados para o vestibular e 

65% parcialmente preparados.  

Para Mitrulis e Penin, na análise dessa experiência educativa, o acúmulo de 

dificuldades básicas e o baixo desempenho em avaliações diagnósticas e simulados dos 

alunos do Pró-Universitário somavam-se à falta de atenção na leitura de questões, 

dificuldade de interpretação de enunciados e baixa competência de argumentação pelos 

alunos. O material de revisão de conteúdos e de consolidação de aprendizagens elaborado 

por docentes com intuito de não apenas preparar em poucos meses para o vestibular, mas 

propor “atividades que possibilitassem uma relação com o conhecimento mais significativa 

e desafiadora do ponto de vista da formação geral”, foi apenas parcialmente utilizado, com 

muitos conteúdos e temas não sendo estudados devido aos lapsos de formação inicial dos 

alunos (Mitrulis, Penin, 2006, pp. 284-286). 
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 Outro sucesso inegável do Pró-Universitário foi a contribuição para a formação 

acadêmica e social dos monitores estagiários, a repercussão nas escolas da rede pública que 

o sediaram, além do impacto na vida escolar e pessoal dos jovens participantes. Digno de 

nota são as observações sobre as representações dos próprios alunos, inicialmente sem 

perspectivas e, ao final do curso, pela avaliação de que se o Pró-Universitário não foi 

suficiente para prepará-los para o vestibular, “serviu” para reescreverem suas próprias 

biografias, abrindo horizontes e contribuindo para ganhos de significado aos estudos e para 

a autoconfiança de um grupo histórica e socialmente representado como “fraco” e alijado 

do ingresso no Ensino Superior público, afirmação extremamente importante, quando se 

considera a percepção inicial do Programa: 

 

Segundo os monitores/graduandos do Pró-Universitário, os alunos 

oscilavam, no início do programa, entre a ausência de projetos de futuro e 

a formulação de projetos irreais, entre o sentimento de que nada é 

possível e a afirmação de um pensamento mágico, mais relacionado ao 

desejo do que a um investimento pessoal, de que bastava a presença nas 

aulas para adquirir as condições necessárias para competir nos exames de 

seleção (Mitrulis e Penin, 2006, p. 293). 

 

 No ano imediatamente posterior à realização da experiência do Pró-Universitário, a 

USP aprovou seu Programa de Inclusão Social, Inclusp, voltado a democratizar o acesso 

dos segmentos menos favorecidos da sociedade a seus cursos, sem, contudo, abrir mão do 

mérito, como critério legitimador do ingresso. As ações voltadas a alunos oriundos da rede 

pública de ensino diferenciavam-se de outras políticas de assistência já existentes na 

Universidade, uma vez que, à semelhança do que foi o Pró-Universitário, deveriam abarcar 

esse público antes e durante o ingresso na USP, não apenas após a aprovação na FUVEST.  

 De acordo com o projeto, o Inclusp deveria ampliar as probabilidades de acesso dos 

estudantes egressos da escola pública; atuar positivamente na superação das barreiras 

educacionais que dificultam esse acesso; apoiar as escolas públicas, seus professores e 

alunos, mediante ações especializadas; incentivar a participação dos egressos da escola 

pública no processo seletivo de ingresso na USP, por meio de medidas de apoio didático-

pedagógico e de divulgação e, apoiar, com ações específicas, a permanência dos alunos no 

curso superior
154

. 

 Além da impactante medida de acréscimo de 3% nas notas obtidas por alunos que 

realizaram todo o Ensino Médio em escola pública nas duas fases do vestibular a partir de 
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2007, previa-se ainda implementar um sistema de avaliação seriada em escolas públicas, 

melhorar a comunicação e a relação com a rede pública, estabelecer diretrizes claras sobre 

a formação geral e específica para o vestibular às escolas de Ensino Médio, informar 

melhor quais são os conteúdos avaliados pela FUVEST, bem como utilizar os Parâmetros 

Curriculares Nacionais como referência para elaboração desses conteúdos, com objetivo de 

“exercer papel indutor junto às escolas públicas no seu desenvolvimento curricular”. 

 Análises sobre os resultados das medidas adotadas indicaram que o Inclusp teve 

impactos positivos na inclusão de alunos de escola pública nos anos 2007, 2008 e 2009 

(com taxas de ingresso de 26,7%, 26,3% e 30,1%, respectivamente, considerando que, em 

2006, antes da iniciativa, houve ingresso de 24,7% de alunos de escola pública), a despeito 

da diminuição das inscrições gerais dos alunos no exame vestibular da FUVEST e, 

principalmente de egressos de escolas públicas (conseqüência da expansão do Ensino 

Superior privado, via ProUni, ou da expansão das instituições federais em São Paulo, com 

a criação da UFABC e de novos campi da UNIFESP).  

 Entre os alunos ingressantes via Inclusp em 2007 e 2008, 76,4% e 71% deles, 

respectivamente, possuíam baixa renda familiar, indicativo do impacto do Inclusp na 

inclusão de alunos com condições socioeconômicas desfavoráveis. É interessante notar 

que, no mesmo período, apesar da diminuição de inscritos negros, a porcentagem de alunos 

aprovados com esse perfil aumentou, sobretudo de alunos negros pobres
155

. 

 A resposta à tendência de queda analisada, devido à diminuição de inscrição de 

alunos de escola pública, levou à ampliação das medidas de bonificação, sobretudo pela 

criação do Programa de Avaliação Seriada da USP, PASUSP, cujo objetivo era aplicar 

uma prova elaborada pela USP nas escolas participantes, para elevar a bonificação na 

FUVEST em até 3% do resultado obtido (bônus qualificado), somando-se aos 3% já 

existentes na FUVEST por serem alunos de escola pública (bônus universal). A partir de 

2009 também seria considerado um bônus de até 6% a partir do resultado obtido no Exame 

Nacional do Ensino Médio, Enem, totalizando, assim, bonificação de até 12% para os 

candidatos provenientes de escola pública
156

. 

 Os resultados da ação indicam que “o bônus mostrou-se determinante para o 

ingresso de estudantes de escola pública na USP, possibilitando o ingresso de 358 
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estudantes em 2007, 478 em 2008 e 953 em 2009”
157

. Segundo a análise, a política de 

bonificação conteve a tendência de diminuição de alunos de escola pública ingressantes, 

conseqüência da diminuição de inscritos para o vestibular: 

 

Assim, no período de 2007 a 2009, o bônus conteve a tendência de queda 

que vinha sendo observada no número de ingressantes do ensino público 

na USP, fazendo com que essa tendência se invertesse. Sem o sistema de 

pontuação acrescida, previsto no Inclusp, a tendência de queda observada 

nas inscrições no período de 2007 a 2009 teria se refletido em decréscimo 

ainda mais acentuado no número de ingressantes oriundos de escola 

pública, o que, de fato, não ocorreu nesse período. No entanto, a análise 

dos dados relativos ao conjunto de candidatos convocados para matrícula 

na 1ª chamada em 2010 e ingressantes mostra um decréscimo 

significativo no número de ingressantes oriundos de escola pública nesse 

ano, o que pode ser entendido como um reflexo direto da queda 

acentuada do número de inscrições desse perfil de estudante no vestibular 

FUVEST. Esses resultados refletem bem o alcance do sistema de 

pontuação acrescida que, mesmo mostrando ser um instrumento efetivo 

para a ampliação do ingresso de estudantes de escola pública na USP, o 

seu impacto tem sido cada vez mais reduzido devido à influência da 

contínua e intensa diminuição do número de inscrições desse conjunto de 

estudantes no vestibular FUVEST (Matos et al., pp. 728-729). 
 

Um fato que não pode ser menosprezado nessa análise é que a diminuição de 

inscritos de escola pública se deu em momento de franca expansão do número de vagas 

totais nos cursos da USP, que passaram de 7.354 em 2001, para 10.622 em 2010, segundo 

dados da Pró-Reitoria de Graduação. O aumento foi maior no ano de 2005, quando houve a 

criação do campus Leste da USP e a implementação da EACH. Vale lembrar que aumento 

do número de vagas no período noturno é essencial para o ingresso de alunos de escola 

pública na USP, dada a possibilidade de trabalhar. 

Ressalta-se que, concomitantemente ao aumento de vagas, houve no mesmo 

período substantiva diminuição da concorrência nos vestibulares da FUVEST; eram 

120.498 inscritos em 2001 e foram 113.793 em 2012, com destaque para a diminuição de 

56,12% de inscritos de escola pública entre 2006 e 2010 (de 2001 a 2006, o percentual 

aumentava gradativamente ao longo dos anos, tendência revertida e consolidada a partir de 

então). Atualmente os alunos de escola pública inscritos na FUVEST somam em torno de 

25% do total
158

. 

A análise do perfil dos estudantes da USP vindos de escolas públicas feita pelos 

autores em tela indica que todos os estudantes de escola pública, independentemente do 
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tipo de escola de origem, são beneficiados pelo sistema de bonificação, constatação que se 

choca com a avaliação de que os alunos de escolas técnicas mais se beneficiam com o 

acréscimo de pontos; mas, concluem, independentemente do desempenho no vestibular 

todos os alunos oriundos de escolas públicas, inclusive aqueles de escolas regulares, 

ganham a bonificação.  

A pesquisa realizada por Matos et al. (2012) com os dados dos alunos participantes 

do Inclusp, indica que, no período de 2006 a 2009, 75% dos estudantes de escola pública 

ingressantes na USP declararam ter frequentado algum curso preparatório para o 

vestibular. Abaixo, apresenta-se tabela retirada do estudo feito por docentes da 

Universidade responsáveis pela implementação do Inclusp: 

 

Tabela 1 - Percentual de Ingressantes de Escola Pública em relação 

à Preparação em Cursinhos Pré-Vestibulares 2006-2009
159

 

 

Os autores comemoram os resultados do Inclusp em cumprir os objetivos previstos 

de ampliação progressiva de percentuais de estudantes egressos da escola pública na USP 

(e, com isso, contribuindo para o ingresso de estudantes de baixa renda e de negros), a 

partir de uma ação pautada no mérito dos alunos (a bonificação é proporcional ao 

rendimento), mas, outros estudos indicam queda no percentual de alunos de escolas 

públicas ingressantes na Universidade de São Paulo a partir de 2010: 

 

No ano 2000 a proporção de jovens ingressantes que realizou seus 

estudos apenas em escola pública era de 21,1% contra 72,4% que haviam 

estudado durante a mesma etapa de ensino em instituição privada. O ano 

de 2005 apresenta dados um pouco mais equilibrados com 54,3% do 

grupo de até 25 anos vindos de instituição privada contra 38,0% de 

instituição pública. Já no ano de 2010 a diferença entre pública e privada 
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retorna aos níveis obtidos no ano de 2000 – 73,3% contra 21,7% 

(Pietropaolo, 2012, p. 63). 

 

Mesmo diante do “sucesso” parcial – e, talvez mesmo, pontual – algumas 

preocupações são importantes: por um lado, estudo sobre a experiência universitária de 

ingressantes na USP por meio do Inclusp indica a dificuldade de relacionamento desses 

alunos com seus colegas devido às desigualdades sociais e os sofrimentos subjetivos daí 

advindos
160

; por outro, constata-se desde 2010 que o sistema de pontuação acrescida não é 

suficiente para neutralizar a tendência de diminuição da participação de estudantes de 

escolas públicas no vestibular da FUVEST (iniciada em 2006), diagnóstico que sinaliza a 

necessidade de outras ações da Universidade junto aos estudantes de escola pública, seja 

pelo incremento de ações de divulgação já existentes, como o programa Embaixadores da 

USP, seja por outras iniciativas
161

. 

Preocupações como essas contribuem à formação do contexto de pressão social em 

torno da adoção de mais medidas de inclusão por parte das universidades estaduais 

paulistas, sobretudo a partir da aprovação unânime pelo Supremo Tribunal Federal da 

constitucionalidade da adoção de sistemas de cotas pelas universidades brasileiras, em abril 

de 2012.  

Assim, em dezembro de 2012, o Governo Estadual de São Paulo anuncia 

publicamente por meio dos meios de comunicação um plano para aumentar a participação 

de estudantes de escolas públicas e de pretos, pardos e indígenas (PPIs) nas instituições de 

ensino superior paulistas. O objetivo de “incluir com mérito” caracteriza o PIMESP, 

Programa de Inclusão com Mérito no Ensino Superior Público Paulista.  

A proposta do governador do Estado e do Conselho de Reitores das Universidades 

Estaduais Paulistas, CRUESP, era de implementar um complexo – e polêmico! – 

mecanismo para destinar 50% das vagas oferecidas pelas três universidades para alunos 

que cursaram integralmente o Ensino Médio em escolas públicas escalonadamente por 

metas até o cumprimento em três anos. Assim, seriam 22.079 vagas de graduação 

(considerando a oferta de 44.158 na USP, UNESP, Unicamp, FATECs, FAMERP e 

FAMENA, em 2012) destinadas a egressos da rede pública. Entre este montante, pelo 

menos 7.728 vagas (35%, percentual que representa tal população no Estado de São Paulo, 
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conforme Censo realizado pelo IBGE) voltar-se-iam exclusivamente para PPIs. A 

distribuição de vagas deveria valer para cada um dos cursos e em todos os turnos 

oferecidos, não apenas para a média total de cada instituição. 

Considerou-se na proposição que no sistema superior público paulista já havia em 

2012 exatos 6.935 alunos combinando as duas principais variáveis, realização de curso na 

rede pública de ensino e pertencimento à categoria PPI, conforme tabela abaixo retirada da 

proposta: 

 

Tabela 2 – Número de vagas e de matriculados no ensino superior público paulista em 2012
162

 

 
 

 Com o panorama de expansão da educação básica e a situação do acesso às 

instituições públicas de ensino superior, especificamente no caso da Universidade de São 

Paulo feito sucintamente até aqui, pode-se entender as razões que levaram às fortes críticas 

em torno da proposta governamental não se endereçarem diretamente aos objetivos do 

Programa, mas aos meios propostos.  

 Além de muitas manifestações na imprensa paulista, várias discussões ocorreram na 

Universidade
163

, entre movimentos sociais e até mesmo no âmbito político, com audiências 

públicas na Assembléia Legislativa, contando com representantes das Universidades, 

governo e organizações civis. A polêmica maior da proposta ficou por conta de encaminhar 

os alunos egressos da escola pública selecionados a um curso de dois anos de duração 

como meio de acesso ao Ensino Superior. Seria criado um college
164

, o Instituto 

Comunitário de Ensino Superior, Icesp, o qual, sob responsabilidade da Universidade 

Virtual do Estado de São Paulo, Univesp, em parceria com USP, Unesp e Unicamp, além 

do Centro Paula Souza, ofereceria cursos sequenciais semipresenciais. Após a conclusão 
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do primeiro ano, os estudantes com aproveitamento de 70% podem ingressar nos cursos 

das FATECs, com possibilidade de escolha de vaga conforme o desempenho no curso; os 

concluintes do segundo ano do curso com mesmo grau de aproveitamento terão ingresso 

assegurado aos cursos das universidades estaduais paulistas e FATECs, escolhendo os 

cursos a partir do desempenho no Icesp. 

 Os mil estudantes do Icesp seriam escolhidos a partir das notas obtidas no Enem e o 

restante da meta seria cumprida por um projeto chamado “Plano Institucional de 

Recrutamento de Estudantes Capacitados”, a critério das próprias universidades, podendo 

aproveitar os projetos de inclusão já existentes ou desenvolver novos.  

 Além da proposição de uma etapa intermediária, que adiaria em mais dois anos o 

ingresso desses estudantes da rede pública no Ensino Superior, o alvo das críticas também 

se voltou à omissão da proposta em mencionar condições econômicas das famílias dos 

estudantes cotistas, como prega a Lei de Cotas para universidades federais, mas, sobretudo 

à organização do currículo proposto ao Icesp. Criticou-se tanto a previsão de 50% das 

aulas por meios virtuais, retirando de jovens alunos carentes as possibilidades formativas 

que a convivência universitária pode trazer, trazendo à tona novamente a discussão a 

respeito da Univesp, já muito criticada pela comunidade universitária quando de sua 

criação como alternativa de expansão do acesso ao Ensino Superior, quanto às disciplinas 

previstas:  

 

Um olhar para as disciplinas a serem oferecidas pelo ICES parece 

desvendar que o verdadeiro propósito da criação desse Instituto, além da 

popularização do EàD, é tornar realidade uma velha aspiração do governo 

– oferecer um ensino, a médio prazo, mais barato e batizá-lo de ensino 

superior. O que “Princípios de Economia”, “Profissionalização, Inovação 

e Empreendedorismo”, “Liderança e Trabalho em Equipe”, a serem 

oferecidos no segundo ano, podem acrescentar aos ingressantes na 

maioria dos cursos das universidades estaduais? Além disso, há no 

primeiro ano “Serviços e Administração do tempo” e “Gerenciamento de 

Projetos”, que até poderiam ser interessantes, mas cujo escopo, num 

curso à distância e no início da inclusão, não parece nada definível. 

Portanto, parece claro que, para a maioria dos egressos do ICES, 

pretende-se que esse curso seja terminal. O que isso tem a ver com um 

programa de cotas para a educação superior? 

As definições da expressão “empreendedorismo”, desde o surgimento há 

cerca meio século, estão relacionadas a processos econômicos que visam 

à realização de lucros. Tal disciplina em nada contribuirá para a 

preparação de um estudante para o ensino superior, nem tampouco 

corresponde ao programa usual do ensino médio, cujas deficiências os 

cursos propostos pretendem sanar. 
Comentário equivalente vale para a disciplina “Matemática Financeira”, 

sem especificar sua ementa. A disciplina “Princípios da Economia”, 
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também sem detalhes da ementa, soa estranha em um programa que 

pretende recuperar falhas do ensino médio. Seria macroeconomia, 

microeconomia ou economia pública?  
Estão ausentes, na proposta do ICES, as disciplinas Biologia, Geografia, 

História e outras típicas do ensino médio; a disciplina de Física se 

restringe a Mecânica e Eletricidade, apenas no primeiro ano (por 

exemplo,Termodinâmica não seria importante?), quando também há 

pinceladas de Matemática e Química. Apenas alguns tópicos de 

Matemática se estendem ao segundo ano. Por que disso?  
Se o PIMESP fosse efetivamente uma proposta de inclusão na educação 

superior por meio de cotas, talvez essas perguntas nem precisassem ser 

respondidas. Primeiro, porque o uso do EàD é altamente questionável 

para a formação inicial de pessoas. Segundo, porque a recuperação 

depende tanto das deficiências específicas dos cotistas como das 

exigências do curso frequentado, com já repetidamente afirmado. 

Terceiro, ainda que parte dos cotistas apresente deficiências educacionais, 

tais cotistas podem ser potencialmente bons estudantes, que apenas 

necessitam de estímulo e acompanhamento individual para reconhecerem 

onde estão suas possíveis lacunas, não havendo necessidade de gastar 

dois anos inteiros para recuperar essas eventuais deficiências (ADUSP, 

2013). 

 

 A implementação do PIMESP estava condicionada à aprovação nos Conselhos 

Universitários e as Congregações foram chamadas a se pronunciarem sobre a proposta 

apresentada, devendo em dois meses encaminhar propostas aos conselhos centrais. 

Enquanto na Unicamp aprovou-se o aumento da bonificação dada aos alunos oriundos de 

escola pública (adição de 30 para 60 pontos) e autodeclarados negros, índios ou pardos (de 

10 para 20), por meio do já existente Programa de Ação Afirmativa e Inclusão Social 

(PAAIS)
165

, a Unesp aprovou as metas de inclusão e está em momento de elaboração de 

estratégia de inclusão, com assessoria do CRUESP, o resultado na USP foi a decisão pela 

manutenção do Inclusp e a criação de novas ações, visando se aproximar dos objetivos de 

inclusão, garantindo a autonomia universitária.  

 Um novo Projeto foi aprovado pelo Conselho de Graduação da USP em junho e, na 

sequência, pelo Conselho Universitário, prevendo quatro medidas principais: o aumento e 

a criação de novos bônus do Inclusp (desta vez também atrelados ao recorte étnico-racial), 

a criação do Programa Preparatório para o Vestibular da USP, o aperfeiçoamento do 

Programa “Embaixadores da USP” e a ampliação dos locais de prova da FUVEST no 

Estado de São Paulo. O projeto previa atingir a meta de matricular 50% de alunos que 

tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas em cada curso da 
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Universidade, em cada um dos turnos oferecidos, até 2018. Dentro desses 50% de 

matriculados oriundos de escolas públicas, o percentual de pretos, pardos e indígenas 

deveria atingir o percentual verificado pelo último censo demográfico do IBGE. Para tal, 

os valores dos bônus seriam revistos anualmente e os resultados alcançados 

ano a ano serão acompanhados pelo Conselho de Graduação (Universidade de 

São Paulo, 2013). 

 Por fim, tem-se a criação do Programa Pré-Universitário da USP, 

PPVUSP, mais uma vez como resposta da Universidade aos anseios, 

demandas e pressões políticas e sociais em relação à formação esperada na 

Educação Básica. A USP revive assim parte da experiência do Pró-

Universitário, oferecendo um curso preparatório para seu próprio processo de 

seleção, mas, desta feita, dentro de um escopo institucional mais robusto e 

com metas claramente definidas. As ações de inclusão incrementam-se na 

ponta do processo de ingresso; “a USP vai às escolas”. 
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2.4 PPVUSP: A USP VAI À ESCOLA? A UNIVERSIDADE PREPARA SEUS 

FUTUROS ALUNOS 

 

 

 Viu-se até aqui um cenário no qual a Universidade de São Paulo parece encontrar-

se em uma encruzilhada: por um lado, há um histórico de alta seletividade de seu quadro 

discente, em um processo de crescentes melhorias e aperfeiçoamentos de triagem dos 

candidatos a seus mais variados cursos; por outro, uma tendência aparentemente inexorável 

de aumentar a proporção de alunos do Ensino Médio público entre seus estudantes. O 

primeiro caminho já é uma “trilha” bem conhecida e tranquila, está margeada pela 

meritocracia e redunda no “plácido lago” da excelência das atividades de pesquisa, ensino 

e extensão. O segundo, é a opção duvidosa, imagina-se saber aonde se chegará, mas não há 

certeza do trajeto, tampouco firmeza nos passos. Aparentemente, a Universidade que 

inicialmente se quis “elitista”, está sendo “empurrada” para o segundo caminho, aquele na 

qual terá de lidar com um conjunto de alunos antes tidos como despreparados, que não 

“fizeram tanto para merecer estar ali”, de acordo com as regras do jogo estabelecidas e pela 

métrica de mérito adotada e utilizada em seus exames de seleção. 

A Universidade optou, portanto, em ir novamente
166

 até o aluno de escola pública 

que possivelmente será seu e despender esforços para melhor prepará-lo para usufruir do 

mundo acadêmico, para que melhor aprenda nas atividades de ensino e pesquisa ali 

desenvolvidas. Como isso se deu? 

O objetivo desta parte da pesquisa é descrever um pouco do que foi o PPVUSP em 

2013, um “projeto piloto” de oferta de aulas das disciplinas regulares do Ensino Médio 

avaliadas pelos exames da FUVEST (a saber: Língua Portuguesa, Matemática, Biologia, 

Física, Química, História, Geografia e Inglês) por estudantes da própria Universidade a um 

conjunto de alunos de escolas públicas. As informações sobre a organização deste curso 

pré-vestibular aqui apresentadas foram obtidas junto aos funcionários da Pró-Reitoria de 

Graduação envolvidos com o Programa. 

Após a aprovação das propostas de alteração do Inclusp apresentadas na seção 

anterior, deu-se início à organização do curso preparatório já previsto no projeto levado 

pelo Conselho de Graduação ao Conselho Universitário. Enquanto se montava a equipe de 
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docentes responsáveis pelo acompanhamento pedagógico dos alunos de licenciatura, tarefa 

dividida com pós-graduandos, iniciou-se a busca dos locais nos quais ocorreriam as aulas. 

Cogitou-se realizar nova parceria com a Secretaria da Educação do Estado, para a 

realização das aulas durante o segundo semestre de 2013, mas a negociação não foi 

possível, razão pela qual se optou pela utilização de diferentes espaços da própria 

Universidade suficientes para alocar os mil alunos aos quais o PPVUSP inicialmente se 

destinava. Vale dizer que, desde o princípio da organização do Programa, houve a 

preocupação em oferecer mais vagas no período noturno, além de distribuí-las de modo a 

abarcar diferentes regiões da cidade. 

Ainda em julho deu-se início ao processo de seleção de alunos de escola pública e, 

concomitantemente, aos estudantes de graduação e pós-graduação interessados em 

participar do Programa.  

A partir dos contatos fornecidos pelos alunos à FUVEST na ficha de inscrição, o 

Departamento de Informática da USP enviou mensagem eletrônica aos aproximadamente 

15 mil alunos que participaram do PASUSP em 2012 e da 1ª fase da FUVEST de 2013. Os 

candidatos interessados deveriam manifestar interesse de forma eletrônica, em página 

específica desenvolvida por analistas da FUVEST. Houve 1948 manifestações de interesse. 

A seguir, os mil melhores classificados no desempenho na primeira fase da 

FUVEST 2013 foram convocados entre os interessados. A convocação ocorreu por ordem 

de manifestação de interesse, ou seja, entre os mil habilitados, a partir dos primeiros que 

acessaram o sistema. Foram selecionados pela opção de pólo (os candidatos puderam 

manifestar interesse em cursar as aulas em até dois pólos) até o preenchimento da segunda 

opção. Na primeira chamada compareceram 523 candidatos para inscrição presencial, deste 

montante dois candidatos após dois dias apresentaram desistência por mensagem 

eletrônica. 

A partir de então, iniciou-se a segunda chamada, para 399 alunos imediatamente 

melhor classificados após o milésimo, mas somente se a houvesse vaga remanescente no 

pólo indicado como 1ª opção. Desta vez, compareceram 166 candidatos para a inscrição 

presencial. 

Desta forma, o curso preparatório oferecido pelo PPVUSP iniciou seus trabalhos 

com 689 alunos, distribuídos nos seis pólos que seguem: Campus Butantã, noturno: Escola 

de Aplicação da Faculdade de Educação (210 alunos), Instituto de Química (86 alunos); 

Campus Butantã, manhã: Faculdade de Educação (123 alunos); Campus Butantã, tarde: 
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Instituto de Física (80 alunos), Instituto Oceanográfico (41 alunos); Faculdade de Saúde 

Pública, tarde (39 alunos), Faculdade de Saúde Pública, noite (37 alunos); EACH, tarde 

(73 alunos). 

Percebe-se assim, que a seleção não partiu da classificação dos alunos pela 

pontuação no vestibular, mas pela manifestação de interesse e alocação nos campi e 

institutos de acordo com uma distribuição por período letivo. Isso levou a uma distribuição 

interessante da pontuação dos alunos na FUVEST 2013 (Anexo A, elaborado pela 

coordenação do PPVUSP a partir de dados de desempenho na FUVEST 2013), na qual o 

pólo da Faculdade de Saúde Pública teve, tanto no período da tarde quanto à noite, a 

concentração de alunos com maior pontuação média. Outro fato relevante de ser apontado 

é que nenhum estudante com menos de 20 pontos foi habilitado a participar do PPVUSP. 

Para selecionar os professores-tutores desses 689 alunos, a Universidade emitiu 

dois distintos Editais, um destinado a alunos de graduação e outro para os de pós-

graduação.  

O Edital de Seleção de Bolsistas Monitores para alunos de Licenciatura atuarem no 

PPVUSP, previa a seleção de estudantes regularmente matriculados, que já tivessem 

cursado ao menos metade de seus cursos e feito a primeira disciplina de Metodologia do 

Ensino de suas respectivas habilitações. Foram disponibilizadas 73 vagas para 20h de 

trabalho, distribuídas em diferentes turnos, conforme necessidade e bolsa no valor de R$ 

600. A seleção se deu, conforme previsto no Edital, a partir da média ponderada 

apresentada no histórico escolar e da experiência pregressa do estudante em atividades 

educacionais, comprovada por curriculum vitae. 

Por sua vez, a seleção de estudantes de pós-graduação previa atuação no apoio dos 

docentes na preparação de materiais de apoio didático das aulas ministradas pelos tutores, 

material para avaliação diagnóstica dos alunos, além de participação em reuniões 

periódicas de preparação e avaliação do andamento dos cursos com os tutores. A seleção se 

deu entre aqueles devidamente matriculados em programas com linhas de pesquisa em 

Ensino dos componentes curriculares abarcados pelo programa. Foram previstas oito 

vagas, com carga horária de 16h semanais, em turnos a serem combinados com a equipe de 

coordenação. Os critérios partiram do histórico escolar voltado para o ensino de conteúdos 

específicos e pela experiência na Educação Básica, preferencialmente no Ensino Médio. 

Dada a necessidade de contar com número maior de pessoas para realização de atividades 

com professores-tutores e alunos diretamente nos pólos nos quais as aulas ocorreriam, 



109 

 

além de outras atividades de cunho administrativo, como distribuição e controle de tíquetes 

de alimentação, organização e registros de frequência e atendimentos diversos a alunos, 

mais oito pós-graduandos já inscritos foram chamados para comporem a equipe do 

programa. 

Assim, os 50 tutores (alunos de Licenciatura), somaram-se aos 16 alunos de pós-

graduação (metade de cunho acadêmico e metade voltada a atividades administrativas), aos 

oito docentes (um de cada área do conhecimento que compôs o currículo do curso; ainda 

não há maiores informações sobre os critérios e procedimentos de composição da equipe 

docente, embora se saiba que são docentes com larga experiência de pesquisa e ensino dos 

componentes curriculares sob suas responsabilidades), uma secretária e dois estagiários, 

além do apoio administrativo educacional do pessoal da Pró-Reitoria, compuseram a 

equipe responsável pelo PPVUSP em 2013. 

Esse grupo assumiu a responsabilidade de, a partir do dia 02/09 e até 20/12 de 

2013, desenvolver atividades de revisão e reforço para que os alunos da rede pública, bem 

classificados no vestibular FUVEST no ano anterior, mas que não foram aprovados,  se 

preparem para enfrentar novo concurso vestibular. Como previsto, cada turma teve duas 

aulas diárias com duração de 1h40 cada (intervalo de 20 minutos entre as aulas), todos os 

dias da semana. Com exceção de Língua Portuguesa e Matemática, disciplinas tidas como 

base, que tiveram duas aulas na semana, cada componente curricular teve um encontro 

semanal (para tal, houve necessidade de apenas cinco monitores de Biologia, Química, 

Física, Geografia, História e Inglês e dez de Matemática e Língua Portuguesa). 

Os alunos do PPVUSP, além de terem aulas gratuitamente com estudantes da USP, 

na própria USP, receberam uma bolsa de R$ 300 para ajuda de custo (pagamento de 

deslocação, alimentação, entre outros), acesso e tíquete para refeição nos Restaurantes 

Universitários (“bandejão”), receberam o Bilhete Único da USP, Busp e um endereço 

eletrônico institucional, para acesso à rede sem fio da Universidade e acesso ao Ambiente 

Virtual de Aprendizagem, AVA, onde estava alocado o material didático, exercícios e 

demais informações sobre o cursinho
167

. Na experiência piloto de 2013, não houve 

produção de material próprio, ficando disponível para consulta eletrônica aos alunos as 

apostilas elaboradas pela Universidade em parceria com a Secretaria de Educação do 

Estado para o Pró-Universitário, além de outros materiais avulsos selecionados ou 

preparados pelas próprias equipes didáticas. 
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 O AVA do PPVUSP pode ser acessado em: http://ppv.usp.br/  

http://ppv.usp.br/
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Ao longo do cursinho, esperava-se que as equipes de cada disciplina realizassem 

reuniões de trabalho, para planejamento, acompanhamento e avaliação das aulas e outras 

questões didático-pedagógicas. A despeito disso, em diferentes momentos houve algumas 

reuniões coletivas, chamadas pela coordenação do PPVUSP, nas quais todas as equipes 

foram reunidas; tais encontros ocorreram de forma planejada (para discutir o simulado, por 

exemplo), ou conforme a necessidade. 

Foram aplicados dois simulados aos sábados: o primeiro ocorreu em 05/09/13, 

quando compareceram 514 alunos e 175 foram ausentes. Dado o caráter obrigatório da 

realização dos simulados, uma vez que os alunos precisavam ter frequência mínima 

superior a 80% nas aulas e alto desempenho nas avaliações realizadas, já nota-se algumas 

desistências até então, somadas a algumas justificativas diversas para ausência (sobretudo 

motivadas por questões de trabalho, ou por necessidade de voltar à cidade de origem para 

realização do Enem, no mesmo final de semana). O segundo simulado ocorreu em 

09/11/2013, em que compareceram 285 alunos, com 247 ausentes, dos quais já se avaliava 

151 desistências do PPVUSP (muitas ausências foram justificadas dada a coincidência de 

data com o vestibular da Unicamp). 

No balanço final da frequência ao Programa, tem-se que ao longo dos meses de 

setembro, outubro e novembro, 151 alunos desistiram do PPVUSP, alegando cansaço 

(muitos ainda estavam no terceiro ano do Ensino Médio, ou cursando escolas técnicas), 

distância da residência familiar (alguns alunos vieram de outras cidades, da Região 

Metropolitana, do Interior do estado e até mesmo de outros estados para participar do 

PPVUSP, sem contar participação de alunos de bairros mais afastados, como Parelheiros, 

por exemplo), mudança de horário em outro compromisso (cursos ou trabalho) e questões 

pessoais/familiares, inclusive demandas para que o estudante trabalhasse. É importante 

considerar ainda que alguns desistiram do cursinho PPVUSP devido ao ingresso no Ensino 

Superior (após o início das atividades do PPVUSP, houve uma chamada do Sistema de 

Seleção Unificada, SISU/MEC). 

Os dados do questionário aplicado aos alunos do PPVUSP em novembro e 

respondido por cerca de 415 alunos (há variação entre questões não respondidas), cuja 

tabulação completa consta dos Anexos (Anexo B), indicam a distância, o dispêndio de 

tempo e a necessidade de uso do transporte coletivo como importantes desafios diários 

para os alunos do Programa. Segundo esses dados, em torno de 50,4% dos alunos usava 

um tipo de transporte coletivo para chegar ao pólo no qual frequentava as aulas do 
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cursinho preparatório, enquanto 47,9% dependia da combinação entre trem, metrô ou 

ônibus para tal deslocamento. Em uma cidade complexa e com o trânsito caótico como São 

Paulo, é de se esperar que os alunos trabalhadores, com moradia distante e, sobretudo, 

mulheres, tivessem mais problemas nesse deslocamento, uma vez que, dadas as relações de 

gênero instauradas em nossa sociedade, as mulheres da faixa etária dos alunos do PPVUSP 

tendem a enfrentar mais restrições familiares em relação aos deslocamentos na cidade 

durante o período noturno. Não foi objeto desta pesquisa, mas a correlação entre  as taxas 

de evasão com a questão de gênero ou de moradia na cidade poderiam fornecer pistas 

importantes sobre a frequência e tendências à evasão do curso. 

Os dados sobre desempenho dos alunos na vestibular da FUVEST indicam que 189 

alunos participantes do PPVUSP passaram para a segunda fase, aproximadamente 35,1% 

dos alunos ainda frequentes ao cursinho.  

Apesar de os dados de aprovação no vestibular da FUVEST indicarem uma miríade 

de cursos e carreiras, não se realizou um estudo comparativo sobre as escolhas da 

graduação por parte dos estudantes. Como o término do período de inscrição para a 

primeira fase da FUVEST ocorreu logo na primeira semana de aulas do PPVUSP, não 

houve possibilidade de realizar algum trabalho de “orientação profissional” ou 

esclarecimento sobre as diferentes carreiras e cursos da Universidade. Ao longo das aulas, 

vários alunos apresentavam dúvidas sobre suas escolhas e alguns aparentavam não ter feito 

uma escolha muito refletida, o que causava muita angústia e medo em relação ao futuro, 

como chegaram a verbalizar. Fica aberta ainda a possibilidade de outro estudo abordar a 

questão das razões que orientam o cálculo do horizonte de possibilidades desses estudantes 

ao escolherem o grau de competição ao qual se submeterão concomitantemente à escolha 

do curso; que avaliação fazem de si, de suas reais possibilidades de atingirem a pontuação 

exigida em contraposição a seus concorrentes? A passagem pelo cursinho preparatório 

serviria ainda como um balizador maior de tal economia? Vindos em sua maioria como 

bons alunos de suas escolas de origem, a convivência escolar cotidiana com outros bons – 

e algumas vezes melhores – estudantes influenciaria no cálculo das decisões?
168

  

Sabe-se que alguns alunos do PPVUSP nem chegaram a realizar o exame vestibular 

da FUVEST 2013. Houve casos de problemas com a inscrição ou descumprimento dos 
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 Uma investigação com esse intuito estaria em diálogo com as questões apresentadas por Cláudio Marques 

Nogueira em sua tese de doutoramento de 2004, Dilemas na análise sociológica de um momento crucial das 

trajetórias escolares: o processo de escolha do curso superior, tema retomado em apresentação de pesquisa 

no encontro da ANPED de 2007 sob título O processo de escolha do curso superior: análise sociológica de 

um momento crucial das trajetórias escolares. 
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prazos, mas havia também alunos que cursavam o Ensino Superior desde o início das 

aulas. Alguns participaram das aulas pela possibilidade de formação pessoal e tendo em 

vista possibilidades futuras de continuação dos estudos em nível superior enquanto outros 

frequentaram o Programa motivados pelo auxílio financeiro oferecido pela instituição para 

a manutenção dos estudantes durante o período do cursinho. Segundo alguns relatos de 

professores-tutores em reunião de avaliação do Programa, alguns alunos participaram de 

todo o cursinho para receber a bolsa mensal (atrelada à obrigatoriedade de frequência), sem 

demonstrar interesse pelas aulas, ou participando das atividades propostas, segundo lhes 

havia sido verbalizado. Trata-se de decisão legítima em um contexto no qual muitas 

famílias não podem continuar investindo na formação dos filhos e postergando sua entrada 

no mercado de trabalho: a estes a passagem no cursinho pode ter contribuído de diversas 

outras formas além da financeira, como, por exemplo, para um melhor posicionamento no 

ENEM ou em alguma prova futura de bolsa em instituições particulares. 

 Contudo, entre os alunos, houve aqueles que se engajaram muito com a vivência 

universitária, usufruindo do espaço de estudos da USP (como as bibliotecas e salas de 

estudo, até participação em grupos artísticos e de pesquisa), das diversas atividades 

culturais que ocorrem em seus campi (festas, peças de teatro etc.) e até mesmo do 

movimento estudantil (vale salientar que houve uma greve de alunos da USP durante o 

período de aulas do PPVUSP 2013, fato que levou a uma integração entre os alunos). 

 A realização do Programa fornece muitos elementos para reflexão, seja sobre os 

próprios alunos participantes, seja sobre os professores-tutores, ainda em formação como 

futuros profissionais da Educação. A não-disponibilidade de material didático impresso e a 

aposta no uso de plataforma virtual moodle, também é uma prática pedagógica que pode 

ser aprofundada
169

. Como a realização dos simulados contou com a colaboração da 

FUVEST, na elaboração de ficha ótica específica e na correção e leitura dos dados, pode 

ser uma pesquisa interessante comparar o desempenho dos alunos no exame de 2013, nos 

simulados e no vestibular 2014. 

 Como aqui nesta pesquisa o interesse é saber um pouco mais sobre os próprios 

alunos, apresenta-se a seguir algumas informações colhidas do Banco de Dados da 

FUVEST, a partir das respostas autodeclaradas pelos alunos nas respostas do questionário 

socioeconômico entregue na inscrição para o vestibular 2013. A coleta de dados foi 
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 Na pesquisa realizada durante o primeiro simulado, vide Anexos, perguntou-se aos alunos sobre o uso do 

Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) da Universidade, dado que, em consonância com o uso da 

Internet, indica disposição parcial para utilização de meio virtual para leitura e realização das atividades. 
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precedida de análise do próprio questionário, para escolha de algumas variáveis 

isoladamente e cruzamento de outras, conforme aparece nas tabelas referentes à tentativa 

de constituição de perfis dos estudantes.  

 Antes disso, contudo, para ajudar na composição do retrato desses jovens, será feita 

uma breve incursão no debate acerca da influência do passado e do peso da estrutura sobre 

os lugares, posições e disposições de cada um desses estudantes a partir de uma discussão 

sobre as múltiplas relações entre a família e a escolarização de indivíduos (sobretudo das 

chamadas camadas populares).  

 Desta forma, acredita-se poder atribuir outro sentido à ação de cada um dos 

estudantes a partir de uma dada configuração sóciofamiliar e àquilo que se faz dela, para 

refletir o quanto os universitários aqui investigados se fazem a si mesmos ao longo do 

processo de ter que responder individualmente a desafios comuns partindo de posições 

distintas, com recursos diferenciados e muito particulares motivações e aspirações. 
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3.1 A INFLUÊNCIA FAMILIAR NA ESCOLARIZAÇÃO: O PESO DA 

BAGAGEM 

 

As estratégias familiares em relação à escola e à escolarização dos filhos 

compuseram tema de grande debate ao longo dos anos na Sociologia da Educação. Se 

motivadas por aspirações utilitaristas pelo cálculo racional em busca do melhor meio 

propício à ascensão social, ou se mobilizadas instrumentalmente por uma estratégia de 

manutenção ou reconversão dos capitais em busca de melhores posições em um 

determinado campo, fato é que as famílias, como demonstrou Van Zanten ao fazer balanço 

das abordagens de 1970 até a década de 1990, se relacionam diretamente com a 

escolarização dos filhos, seja pela sua própria história e seus projetos, pelas suas ações de 

acompanhamento dos estudos (pelas lições de casa ou participação nas reuniões, festas e 

associações de pais) ou de escolha dos estabelecimentos escolares, seja por seus estilos 

educativos (estatutários ou contratualistas, opondo a rigidez dos papéis sociais 

tradicionalmente bem demarcados na família com a aposta na formação autônoma do filho 

por parte da constante negociação dos pais, cujos papéis não são diferenciados) e por 

aquilo que esperam da formação cognitiva, moral e da sociabilidade entre os alunos 

proposta pela escola
170

. 

Como já demonstrado em balanço realizado outrora
171

 não é possível isolar um 

fator único que predisponha filhos de famílias de perfil assemelhado aos dos estudantes 

aqui estudados ao bom desempenho escolar a não ser idealmente ou pensando em 

múltiplas e quase infinitas possibilidades de interdependência
172

. Após abordar na prova 

anterior as dimensões familiares pelas quais os nove jovens estudantes da USP oriundos do 

PPVUSP aqui em questão atravessaram, para tratar diretamente das questões relativas às 

ações dos estudantes no que tange ao enfrentamento dos desafios escolares, a sequência do 

trabalho apresenta algumas razões segundo as quais a influência familiar nos estudos não é 

razão suficiente para explicar a escolarização dos filhos, como o queria grande parte da 

sociologia disposicionalista que tanto buscou o elo perdido da homologia entre posição 

social de origem e desempenho escolar.   
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 Cf. VAN ZANTEN, AH Stratégies utilitaristes et stratégies identitaires des parents vis-à-vis de l'école : 

une relecture critique des analyses sociologiques, 1996. 
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 TARÁBOLA, F. Quando o ornitorrinco vai à universidade: trajetória de sucesso e longevidade escolares 

pouco prováveis na USP: escolarização e formação de habitus de estudantes universitários de camadas 

populares. Dissertação de Mestrado. Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, 2010. 
172

 Cf. Laurens, 1992 e Lahire, 1997. 



115 

 

A observação das linhagens familiares de estudantes de engenharia de Toulouse 

através de sua história social e sua “genealogia” permitiu a Jean-Paul Laurens ressaltar o 

papel de “uma certa desestabilização familiar no processo de êxito dos alunos”. Segundo 

ele, cada um dos fatores fundamentais e estruturantes do sucesso recenseados “está 

efetivamente associado a uma ruptura evidente do futuro provável da linhagem e da 

trajetória familiar, talvez a uma frustração social”. Para ele, a contramobilidade está quase 

sempre relacionada à reconquista de um estatuto social que, “por razões diversas e por um 

lapso de tempo mais ou menos longo, não pôde ser conservado”. Por outro lado, Laurens 

afirma que: 

 

Quando há ascensão social, trata-se também de ganhar um estatuto social 

que nunca fora alcançado, mas que se estimava estar no domínio do 

possível. O fato de ter passado muito perto dele e de não tê-lo 

conquistado é também sentido como uma injustiça. (Laurens, 1992, p. 

235) 

 

O interessante estudo sobre o desempenho escolar de filhos de imigrantes argelinos 

nas escolas francesas realizado por Zaïhia Zéroulou indica também que, a despeito das 

características apresentadas pelos estudantes universitários argelinos selecionados,  para 

entender as diferenças das performances escolares ocorridas dentro de um mesmo grupo 

social seria necessário o levantamento das informações relativas às características sociais 

das famílias antes da emigração; afinal “os imigrantes carregam consigo uma soma de 

experiências vividas em sua sociedade de origem, que condiciona seus discursos e suas 

práticas na França e, por conseqüência, suas atitudes quanto à escolarização de seus 

filhos”
173

. Os dois grupos de famílias escolhidas pela pesquisadora se diferenciam a partir 

de dois eixos: “a posição social ocupada na Argélia, de um lado, as condições de 

emigração, de outro, definidas essencialmente pelo intervalo que separou a migração dos 

pais da migração de outros membros da família”
174

. Zéroulou chama a atenção, ainda, ao 

fato de que se em todas as famílias era possível identificar um projeto e uma vontade de 

ascensão social pela saída do lugar de origem, expressos sobretudo na esperança de 

compensar a vida migratória marcada por sacrifícios e desenraizamentos, somente no 

grupo familiar dos estudantes exitosos é possível identificar pais “portadores de um 

conjunto de características sociais que facilitam, na imigração, a passagem de uma cultura 

à outra; esta passagem se realiza, aliás, sem ruptura brusca ou definitiva. O desejo de 
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 Zéroulou, 1988, p. 460. 
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 Ibidem, pp. 451-3. 
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ascensão social via acúmulo de bens e riquezas logo foi substituído pelo investimento nos 

filhos (o diploma permitira uma inserção econômica futura deveras mais rentável), os 

quais, via uma série de condicionamentos, no entendimento de seus pais, não poderiam 

ocupar os mesmos empregos que os imigrantes da sua própria geração. Nestas famílias “o 

sentimento do provisório é menos presente e se atenua com a duração da jornada de 

trabalho na França e com o avanço da escolarização das crianças”
175

. Além disso, segundo 

a pesquisadora 

 

(...) enquanto algumas famílias observavam, no princípio de sua 

imigração, uma atitude de retração em relação às normas sócio-culturais 

francesas, elas redefiniram suas atitudes para fazer face às novas 

situações e às contradições. Para o conjunto destas famílias, não se pode 

falar de ruptura definitiva com a sociedade de origem (exceto por duas 

famílias), mas há a despeito de toda a vontade de manter uma certa 

distância nas relações com o país de origem e os outros membros da 

comunidade imigrada. (Zéroulou, 1988, p. 457) 
 

Já no segundo grupo, Zaïhia Zéroulou identifica projetos sobretudo de ordem 

econômica, com a manutenção do projeto de ascensão social realizada no país de origem, 

onde, aliás, se situa ainda a destinação dos projetos lá criados mas na França vividos: vive-

se provisoriamente no país estrangeiro, posto que sempre se tenta voltar ao “lar”. Esta 

perspectiva – transmitida aos filhos – faz com que os laços com a parte da família que 

permaneceu no país de origem sejam mantidos de forma ainda intensa (geralmente os 

migrantes lhes fornecem uma ajuda financeira, usualmente associada ao acompanhamento 

e à participação daqueles em projetos ainda em curso destas famílias, como a construção 

de uma casa, a aquisição de um bem etc.). O não-reconhecimento de que a emigração 

deixou de ser provisória e ganhou caráter definitivo estaria, segundo Zéroulou, atrelada à 

não realização do projeto previamente traçado; a falta de perspectiva futura carrega 

consigo um fatalismo – inclusive quanto ao desempenho escolar e à inserção sócio-

profissional dos filhos –, além da adoção de postura de extrema valorização da tradição: 

“quando o presente é duro e quando se tem dificuldade em identificar o futuro, apega-se ao 

passado”
176

. 

Assim, Zéroulou demonstra com sua pesquisa como o uso da categoria 

socioprofissional do pai como variável determinante da origem social das famílias cuja 

trajetória (social ou escolar) é objeto de estudo é imperfeita e carece de correções. Ao 
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levantar as características anteriores à emigração, ela consegue demonstrar o peso de 

outras variáveis na definição da origem social. A pesquisadora conseguiu ainda mostrar o 

alto custo familiar relativo ao sucesso escolar dos filhos, assim como a grande importância 

de outras figuras relacionadas ao desempenho escolar, como os professores (que têm papel 

ativo em momentos cruciais da destinação escolar). De modo semelhante, ao abordar o 

relato de vida de 23 trânsfugas da classe operária (adultos de profissões diversas e de 

ambos os sexos, filhos de pais operários, que passaram pelo ensino superior nos 20 anos 

anteriores às entrevistas), Jean-Pierre Terrail, em Destins Ouvriers: la fin de une classe, 

1990, afirma que houve uma descontinuidade ao mesmo tempo social e cultural entre a 

origem e a condição de vida alcançada pelos sujeitos pesquisados. Esta descontinuidade 

pôde, segundo ele, ser sentida tanto em termos positivos, como uma libertação, quanto de 

forma negativa, como um desenraizamento, fato resultante da distância entre as classes 

sociais e da situação cultural do mundo operário (encarar a escolaridade bem-sucedida 

como meio de superação da condição operária, via acesso a empregos mais estáveis, 

autorização de uma promoção social e ampliação de horizontes é, ao mesmo tempo, 

afirmar e confirmar toda a caracterização negativa da vida operária). 

Sugerindo que a passagem do “por quê” ao “como” se operaram os percursos 

escolares mais longos nas famílias operárias permite problematizar quais fatores inerentes 

às famílias destes estudantes (em termos de tempo e recursos mobilizados na “causa 

escolar”), ou em sua relação com a escola, possibilitariam o sucesso escolar, Terrail 

organiza dois diferentes eixos de respostas: o primeiro relacionado aos tipos de relação 

entre pais e trajetórias escolares preponderantes nos casos de sucesso escolar; o segundo 

vinculado à escolarização dos próprios filhos e, mais amplamente, da formação de suas 

próprias identidades através da história de suas relações com os pais e com os professores, 

com sua cultura de origem e ao saber escolar, às crianças vizinhas e aos colegas de escola. 

Entretanto, segundo o autor, todos os percursos encontrados apresentam traços comuns, 

sendo que descrevem o mesmo percurso “objetivo” no espaço social, embora as condições 

e as formas de mobilização própria dos filhos tivessem ocorrido a partir de uma lógica de 

investimentos parentais difícil de ser mesurada. O sucesso escolar dos filhos estaria, 

portanto, relacionado a conjuntos de atitudes familiares relacionadas à relação de classe, ao 

trabalho, à política, à escola e aos filhos.  

Terrail lembra ainda que um sucesso escolar no ensino primário não abre as portas 

para a decisão de se tentar um estudo prolongado dos filhos: se ele não é suficiente, é, 
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contudo, sempre necessário. A lembrança prazerosa das séries iniciais é marcante. A 

atitude dos professores, que incentivam, elogiam etc., funcionam como suporte essencial às 

elaborações e pretensões de sucesso. Assim como é marcante a designação de alguns pais 

da escola como o campo de existência primordial para seus filhos: os pais estão sempre na 

escola e prolongam a presença desta em casa, organizando-se sempre para acompanhar os 

deveres e vigiar os filhos. Em todo caso, entretanto, o sucesso escolar estaria, segundo 

Terrail, atrelado à necessidade de forte interiorização do desejo parental por parte dos 

filhos. Se a fuga à leitura serviria como escapatória ao forte controle parental para alguns, 

o modo pelo qual os livros chegam às mãos desses jovens também importa, sendo 

geralmente iniciativa exterior (tia professora, biblioteca pública, intervenção de um 

professor), no caso das famílias mais familiarizados com a cultura escrita, geralmente 

houve um contato com os livros dentro da própria casa. Para algumas crianças “às vezes é 

a falta de meios dos pais, sua incapacidade de sustentar praticamente a ambição escolar 

nutridas para elas, que abrem o campo. A ausência de herança cultural a transmitir parece, 

então, notável paradoxo, desempenhar um papel dos mais estimulantes”
177

. 

Para o autor em questão, a gênese do processo de autodeterminação dos alunos 

ocorre ainda crianças quando seus pais não têm condições de acompanhar seus trabalhos 

escolares, ou para os quais a escolarização dos filhos não é verdadeiramente objeto de uma 

atenção familiar e que não carece de sustentação; eles que serão paulatinamente 

transformados ao longo dos anos em obstinados pelo sucesso escolar têm tal atitude ou 

pela história particular de relações com os pais, ou por cedo terem sentido uma 

inferiorização decorrente da própria origem, tomando para si, portanto o sucesso como 

uma espécie de vingança, “ou, mais simplesmente, nas circunstâncias mais penosas, como 

o único meio de sair desta situação, no imediato possível para suportar o insuportável, no 

futuro para não ser como os próprios pais”
178

. O avanço para as séries mais avançadas – 

aquelas que propiciariam alcançar o nível superior francês, e não os cursos 

profissionalizantes – deu-se geralmente pela mudança de escola de bairro geralmente 

socialmente homogênea a um colégio ou liceu no qual estariam entre os “pobres” da 

classe, categoria cada vez menos representada, com o passar dos anos; experencia-se a 

segregação. Embora algumas famílias conversem sobre a relação de classes em casa e 

valorizem a pertença trabalhadora, Terrail pondera que não é suficiente para alterar a 

situação, pois os mecanismos de repressão cultural se expressam rapidamente em um meio 
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não simplesmente estranho, mas hostil. Trata-se menos de justaposição e mais de oposição; 

deve-se, para facilitar a vida, adquirir cultura estrangeira (embora se trate da mesma língua, 

no final de contas deve-se não apenas dominar a construção de frases e o uso pleno do 

vocabulário burguês legitimado socialmente, ou adotar uma forma de linguagem que nega 

profundamente sua própria subjetividade; deve-se não prolongar os conhecimentos prévios, 

mas, por outro lado, negá-los e substituí-los).  

Terrail retoma a concepção fatalista da sociologia sobre o fracasso escolar dos 

filhos das classes populares, que prefere recorrer à tese do handicap sócio-cultural à teoria 

dos dons, com o intuito de alertar para o fato de não ser a insuficiência de herança que 

estaria em jogo no caso; como afirma: 

 

É verdade que em uma instituição que coloca a concorrência como 

princípio de seu funcionamento as crianças transformam rapidamente a 

diferença em desigualdade e a minoria em objeto de opressão. E a 

consciência de classe dura tantos anos quanto proporcionalmente os 

professores se encarregam de lembrar de que lado está a legitimidade. 

(Terrail, 1990, p. 238) 

 

Ao adolescente, em seguida, não resta opção: ou se renega a origem familiar ou se 

abandona a pretensão de ser bem-sucedido na escola. Vive-se só; vive-se à espera da 

humilhação! Não se pode esconder o próprio corpo, marcado pela origem. Continuar o 

trajeto é negar-se, sair de si e recriar-se. Será por isso que, como afirma Terrail, houve 

tamanho sobreinvestimento destes estudantes no domínio do manejo da língua materna 

legítima? Lembra ainda o pesquisador que “o manejo da ‘bela língua’ representa na cultura 

operária a marca por excelência do saber intelectual, mais amplamente da dominação 

social”
179

. Segundo ele: 

 

Utilização legítima, utilização erudita: o acesso à linguagem escolar não 

tem nada além de uma dimensão de classe, ele abre à apropriação de um 

patrimônio cultural universal. O mundo das palavras é aquele dos 

conceitos. Investir nele é ainda o melhor meio de satisfazer a viva 

vontade de saber que pode suscitar o sentimento da injustiça social. Disto 

pode ser que, para alguns, tratando-se particularmente da língua e do jogo 

de seus usos, a coerção escolar objetiva tenha sido desenvolvida tão 

rapidamente quanto o prazer daí advindo. (Terrail, 1990, pp. 243-5) 

 

Neste quesito, Terrail percebe que a postura dos pais com relação ao mundo – um 

ethos parental – interfere fortemente na relação das crianças com a escola. Se a educação 
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mais politizada não é suficiente para modificar a relação de forças, ela constitui um recurso 

moral apreciável no afrontamento da criança com a escola secundária; enquanto sua falta, 

ao contrário, o deixa diminuído, incapaz de interpretar sua situação de outra forma a não 

ser em termos de peso da relação indivíduo/família, como é o caso das famílias cuja ética 

religiosa situa os méritos individuais na causa do mundo e reduz as desigualdades sociais à 

hierarquia dos indivíduos; é também sob uma forma um pouco diferente destas famílias 

que o conjunto composto pelo grupo marcado pelo que o autor chama de instinto de classe, 

se coloca muito mais próximo do respeito temeroso aos grandes que à lealdade operária. É 

na adolescência, ainda, que Terrail identifica a forte presença da questão identitária junto a 

estes estudantes. Isto não é simples: “este é o momento no qual ele toma consciência de 

que seu próprio sucesso escolar deve a seus pais, que ele mede aquilo que foi requisitado 

com esforço, que ele aceita sua filiação: é então que ele deve decidir romper 

definitivamente com sua cultura, sua identidade, seu mundo”. Seguir os estudos 

significaria para este jovem estudante, então, na perspectiva de Terrail, realizar o desejo 

dos pais ao mesmo tempo em que fazê-lo é decidir não ser aquilo que eles são: “amar e 

trair, inevitavelmente...”
180

. Este processo seria ainda mais difícil aos filhos das famílias 

mais fechadas, cujo próprio isolamento interno serviu como catalisador do sucesso escolar, 

mas, a partir deste momento, torna-se um obstáculo. O alargamento de horizontes é vivido 

como um “pular o muro”, dependente de forte mobilização pessoal. Novas sociabilidades – 

como adesão a movimentos e grupos de jovens, seja de cunho religioso ou político – 

servem para fornecer outros modelos de referência, novas referências identitárias. Para 

alguns jovens de famílias percebidas pelo pesquisador como mais politizadas este foi um 

período menos relacionado a crises, por ter sido um momento considerado por eles como 

de tomada de consciência; nele foi possível vivenciar toda a prévia valorização parental de 

si mesmo e de sua própria origem: houve continuidade e não ruptura com a cultura familiar 

“aberta ao exterior, relativamente liberal, com os interesses culturais e a sociabilidade 

própria dos pais”. Conforme o pesquisador, a preocupação dos pais em transmitir aos 

filhos  

 

os elementos de um patrimônio de conhecimentos sociais e políticos, 

favoreceu sua busca de uma compreensão de sua trajetória singular. Mais 

exatamente, é nesta fase de seu percurso que a maturação da adolescência 

lhe permite dar sentido, retomar por sua conta, na legitimação da 

continuidade de seus estudos, o discurso parental”. (Terrail, 1990, p. 251) 
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Ainda de acordo com o sociólogo francês, o duplo desejo de escapar à condição 

parental e, ao mesmo tempo, de ser reconhecido por eles, faria emergir um sentimento de 

dívida tão marcante nestas biografias que acompanharia seu desenvolvimento, muito 

provavelmente marcando as escolhas essenciais mais decisivas destes estudantes, como 

visto na discussão a respeito feita neste trabalho sobre a prova anterior. Terrail chama a 

atenção ainda ao fato de que a despeito de todo o empenho cotidiano da mãe na 

escolaridade dos filhos, a imagem do pai – sobretudo quando aquela permanece dona de 

casa – está associada à relação com a apropriação do mundo externo. Sem dúvida aqui, 

entretanto, deve-se considerar o gênero do estudante, embora a doação do nome do pai 

sirva como ancoragem simbólica inconteste, segundo o pesquisador; é em relação a ele que 

se desempenha a descontinuidade que constituiria o sujeito neste caso
181

. Terrail considera 

também que os estudantes de origem popular levam muito mais tempo para conseguir seus 

diplomas de nível superior, graças às freqüentes necessidades de interrupção dos estudos, 

decorrentes da já existente inserção no mercado de trabalho, da tendência maior a morarem 

fora da casa dos pais etc. Mas junta às dificuldades materiais aquelas de cunho cultural, 

relacionadas sobretudo ao fraco domínio das questões referentes à faculdade, sobretudo 

quando comparados a seus colegas de outra origem social
182

. 

Em suma, pela recuperação da discussão empreendida por Jean-P. Terrail acerca da 

escolarização bem-sucedida de estudantes de origem popular pode-se apreender a 

longevidade escolar destes como resultado da ruptura em relação à própria família e à 

própria origem social, pode-se perceber em outro trabalho, Le sens de l’expérience 

scolaire, uma perspectiva diferente. Jean-Yves Rochex desenvolve neste livro, fruto de sua 

tese de doutorado defendida em 1992, uma pesquisa norteada pela atribuição de 

importância aos processos e determinantes sociais na produção das performances e 

percursos escolares – embora tal se desse pela oposição a destinar as características 

singulares de cada história social aos determinismos sociológicos – que visava contribuir à 

melhor compreensão, a partir de entrevistas recolhidas entre adolescentes de meios 

populares, como o sentido da experiência escolar se forma e se transforma, se desenvolve 

ou se perde, no centro das relações dialéticas de unidade e de discordância entre atividade e 

subjetividade, entre história escolar e história familiar
183

. 
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Rochex se moveu teórica e praticamente em uma zona na qual as leis e os conceitos 

da abordagem macro-sociológica pareciam se diluir na diversidade das biografias e nas 

individualidades, mas de tal modo que, sozinhas, nem a abordagem micro-sociológica, 

nem a psicologia seriam “suficientes para dar sentido às histórias e destinos individuais 

sem levar em consideração as relações com as estruturas sociais e a história coletiva, 

marcadas por contradições e dissociações”. As relações da história e experiência escolares 

de cada jovem, assim como sua própria relação com o futuro e com a escolaridade, são de 

tal maneira configuradas, que sempre parecem transbordar, ir além, da existência 

individual. As questões escolares e a maneira pela qual cada um, sobretudo os jovens de 

origem popular, aborda e negocia os problemas e os momentos decisivos de sua 

escolaridade só poderiam ser compreendidos, segundo Rochex, em relação de dependência 

com “sua história familiar, contradições e continuidades que se amarram nas relações de 

gerações e que estão no centro dos processos de construção da personalidade dos 

adolescentes”. 

Entretanto, Rochex considera que tanto quanto a história familiar, os valores e 

práticas que eles organizam são, em retorno, sempre colocados à prova pelo devir dos 

filhos, mais particularmente quando este período da adolescência coincide com a 

escolarização secundária. Os processos de escolarização seriam para seus entrevistados, 

segundo Rochex, indissociáveis das relações de sucessão intergeracional, das relações 

intersubjetivas e dos processos identificatórios “cujo espaço simbólico familiar é o teatro e 

no qual se antecipam as múltiplas maneiras pelas quais os filhos terão de abandonar seus 

pais, mas prolongando sua história”. Porque o espaço escolar e suas atividades não são o 

único espaço de experimentação e de revelação dos processos subjetivos, Rochex indica 

que as entrevistas aprofundadas realizadas com adolescentes de origem popular (uns com 

desempenho escolar atípico, enquanto outros se apresentam em situação escolar difícil, 

seja no plano das aquisições cognitivas e dos resultados escolares, seja na esfera dos 

comportamentos) com o objetivo de explorar as relações entre sua história familiar com a 

história escolar, são analisadas por uma perspectiva que se situa no centro de relações 

dialéticas de unidade e de discordância entre atividade e subjetividade, e que esta sua 

pesquisa pretende contribuir na melhora da compreensão de  

 

como o sentido da experiência escolar se forma e se transforma, se 

constitui, se desenvolve ou se perde no seio de uma tal dialética que (...) é 

desempenhada por parte considerável, nas relações entre socialização 

familiar e experiência escolar, a família e a escola sendo, uma e outra, 
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indissociavelmente matrizes de atividades e universos simbólicos onde se 

significam e se constroem os desejos, os valores, as relações com o 

mundo, consigo mesmo e com os outros (Rochex, 1995, p. 21) 

 

Após apresentar as trajetórias dos entrevistados, Rochex conclui que o sucesso 

escolar aparece ligado tanto a uma clara identificação das atividades e conteúdos escolares 

como sendo irredutíveis a seu valor financeiro, à possibilidade (real ou suposta) de 

aumentarem sua remuneração mais tarde no mercado de trabalho, posto que os saberes 

escolares teriam sentido por si mesmos (pelo seu valor cognitivo, intelectual, estético etc.); 

quanto, por outro lado, à consciência da diferença existente (e que deveria existir) entre o 

universo familiar e o escolar, porque neste último existe a possibilidade de apropriação de 

saberes e competências que só o primeiro não permitiria adquirir, além do fato de que a 

normatividade da escola excederia “as sanções ligadas às relações interpessoais”. 

Entretanto, embora percebam esta diferença – necessária e bem-vinda –, os adolescentes 

deste perfil não as colocam como instituições concorrentes; ao contrário, podendo fazer 

valer aquilo que eles foram e a história da qual saíram naquilo que eles se tornaram na e 

pela escola, estes adolescentes que podem conjugar permanência e mudança entre passado 

e futuro, história familiar e escolar, identificação e ideal (posto que pretendem não 

reproduzir um destino antecipado pela visão da vida dos próprios pais), concebem a 

experiência escolar de tal forma atrelada ao desenvolvimento simbólico e social (se esta 

emancipação simbólica, falada e autorizada no espaço familiar, passa pela escola, ela é aí, 

em troca, estruturada e reforçada pela apropriação de conteúdos significativos; a ode à 

escola, à aprendizagem e ao saber tantas vezes repetida por jovens deste perfil pode ser 

explicada pelo efeito que se volta à causa que o iniciou, ao movimento que faz da escola 

um potente apoio objetivo e subjetivo à mobilização escolar) e não de exigência ou 

injunção de mudança radical que esta poderia se alimentar da socialização familiar. Para 

Rochex, a instituição escolar  

 
permite assim a estes jovens começar a “abandonar da família”, de poder 

sair dela sem ter de renegá-la, sem estar exposto ao risco de não 

reconhecer nada nela ou de nada reconhecer daquilo que eles foram 

naquilo que eles se tornaram e aspiram a ser pelo sucesso escolar. Um tal 

movimento de  emancipação tira suas condições de possibilidade dos 

pontos de apoio que lhe oferecem a apropriação da história e dos projetos 

familiares. Ele se realiza tanto mais facilmente e menos dolorosamente 

quanto esta história familiar, as figuras parentais que foram os autores 

dela, os valores e os ideais que a sustentaram não são marcados de 

opróbrio ou repletos de indignidade, no olhar daqueles que têm e se dão 

por missão não reproduzi-la. Estes podem tanto melhor cumprirem esta 
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missão quanto eles podem fazer valer os traços identitários que eles se 

apropriaram desta história em outras práticas sobre outros objetos sociais, 

em outras partes do espaço social que aquelas que presidiram suas 

primeiras construções identitárias. Um tal processo, se permite a 

emancipação das identificações e das pertenças anteriores, longe de ser da 

ordem da ruptura, do abandono ou da renegação destas identificações, 

participa da simbolização que conserva sua eficácia ao lhes liberar de 

seus conteúdos originários, que permita desde então seu desenvolvimento 

em atividades e circunstâncias novas, no seio de relações outras e 

transformadas. Joga-se assim entre gerações, entre filhos e pais, um 

fenômeno de tripla autorização que parece condição da apropriação das 

mobilizações e projetos parentais: se estes jovens se autorizam, sem 

grandes dificuldades subjetivas, a se tornarem outros que seus pais ao não 

reproduzirem sua história, não é somente que eles estão simbolicamente 

autorizados por estes, mas que em troca eles reconhecem a legitimidade 

desta história e destas práticas que eles não querem reproduzir. É o 

reconhecimento de cada um – filhos e pais – que a história do outro é 

legítima sem ser a sua que torna possível este processo de tripla 

autorização e permite à história familiar através dos filhos de sobreviver 

sem se repetir, e isto sem passagens ao ato nem conflitos graves e 

insuportáveis (Rochex, 1995, pp. 260-1). 

 

Por outro lado, diferentemente da mobilização pessoal e parental em torno da 

escola fortemente presente nesses casos de alunos bem-sucedidos – tanto quanto ao 

desempenho escolar, quanto à aceitação da herança familiar -, as situações escolares 

problemáticas estudadas por Rochex foram aquelas que exigiriam alterações profundas na 

subjetividade dos adolescentes que cresceram sem conseguir projetar uma outra vida 

distinta daquela encarnada pelos pais: herda-se, pois, os projetos e o próprio devir; não há 

pretensões ou planos de mobilidade social e/ou cultural. As famílias reproduzem-se nos 

filhos e através deles (tanto entre aqueles jovens estudantes que não elaboram significados 

mobilizadores na escolarização, tida pela sua mera utilidade prática, por seu utilitarismo 

relacionado às possíveis inserções trabalhistas sofrem desta possibilidade, quanto daqueles 

que até conseguem perceber valores intrínsecos ao trabalho escolar, mas que assumem 

postura ambivalente em relação à família, não conseguindo “transgredir” e “trair” os 

valores familiares). Romper com aquilo que se foi, quando neste “outro ser” anteriormente 

existente não havia projeção diferente no futuro, seria algo muito mais doloroso que o 

prazer proporcionado pelo aprendizado de competências cognitivas, lingüísticas ou 

culturais
184

. 

Tem-se assim, pois, uma diversidade de entendimentos sobre o papel 

desempenhado pelas famílias de meios populares na escolarização dos próprios filhos 

(relacionado aos sentidos da escolarização apreendidos e transmitidos por elas), assim 
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como sobre as condições em que esta relação é mantida com e após este desempenho 

escolar, se pela continuidade de relação harmoniosa com as famílias/grupo social de 

origem, ou pelo estabelecimento de rupturas com estas
185

. Tal como Bourdieu já 

mencionara em seu artigo Futuro de classe e causalidade do provável em relação às 

práticas e estratégias de diferentes grupos sociais, entre os quais a pequena-burguesia 

ascendente (a qual, por meio de economias diversas, expressas na abstinência ascética, na 

poupança e, inclusive, na taxa de natalidade), cujas disposições tenderiam a “reproduzir 

não a posição da qual são o produto, captada em um momento dado do tempo, mas o 

sentido, no ponto considerado, da trajetória individual e coletiva”, ou seja:  

 
(...) os membros da mesma classe podem ter disposições frente ao futuro, 

portanto disposições morais, radicalmente diferentes segundo façam parte 

de uma fração globalmente em ascensão ou em declínio; e 

secundariamente, conforme se encontrem eles mesmos – primeiramente, 

enquanto membros de uma linhagem e, em seguida, enquanto indivíduos 

– em movimento ascendente ou descendente (...) Toda a existência do 

pequeno-burguês ascendente é antecipação de um futuro que, na maioria 

das vezes, não poderá viver senão por procuração, por intermédio dos 

filhos, para os quais “transfere, como se diz, suas ambições”. Espécie de 

projeção imaginária de sua trajetória passada, o futuro “que sonha para o 

filho” e no qual se projeta desesperadamente devora o seu presente. Por 

estar condenado às estratégias de várias gerações que se impõem toda vez 

que o prazo de acesso ao bem cobiçado excede os limites de uma vida 

humana, ele é o homem do prazer e do presente adiados que serão vividos 

mais tarde “quando houver tempo”, “quando tudo estiver pago”, “quando 

terminar os estudos”, “quando as crianças estiverem crescidas” ou 

“quando estiver aposentado”. Isto é, com muita freqüência, quando já for 

tarde demais, quando, tendo investido sua vida, já não houver tempo para 

recuperar seus fundos e for preciso, como se diz, “voar mais baixo”, ou 

melhor, “abrir mão em relação a suas pretensões”. Não há reparação para 

um presente perdido. Principalmente quando acaba aparecendo (por 

exemplo, com a ruptura da relação de identificação com os filhos) a 

desproporção entre as satisfações e os sacrifícios que, retrospectivamente, 

subtrai o sentido a um passado inteiramente definido por sua tensão em 

relação ao futuro. A esses parcimoniosos que deram tudo sem contar, a 

esses avaros de si que, por cúmulo de generosidade egoísta ou de 

egoísmo generoso, sacrificaram-se totalmente ao alter ego que esperavam 

ser – seja a curto prazo, em primeira pessoa, elevando-se na hierarquia 

social, seja a prazo mais longo, por intermédio de um substituto moldado 

a sua imagem, esse filho pelo qual “fizeram de tudo” e que  lhes deve 

tudo” – nada resta senão o ressentimento que sempre os acompanhou, em 

estado de virtualidade, sob a forma do medo de serem otários de um 

mundo social que lhes cobra tanto (Bourdieu, 1998, pp. 101-103). 

 

                                                 
185

 A respeito de considerações distantes daquelas a respeito da importância apenas do capital cultural para o 

bom desempenho escolar, mas afeitas às práticas morais da família e suas possíveis consequências 

consoantes ou dissonantes das práticas escolares ver as pesquisas mais recentes, por exemplo, de Daniel Thin 

(1998 e 2006). 
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A transformação de necessidade em virtude seria, de acordo com Bourdieu, o 

escape possível a esses sujeitos. De modo geral, entretanto, pode-se afirmar, como o fazem 

Charlot e Rochex (1996) que na obra de Bourdieu as atividades familiares não são nem 

observadas, nem mesmo interrogadas, mas deduzidas da constatação de seus efeitos. 

Consideram, como já o fizera anteriormente Terrail (1994) que “No fim das contas a 

família é reduzida ao estatuto de suporte genérico das capacidades e disposições culturais 

ou lingüísticas que especificam a classe de pertença – ou ao estatuto de ocupante da 

posição de classe correspondente”. Tal crítica pode ainda ganhar amplitude quando 

relacionada à ponderação de De Singly (1993) de que aquela transformação do capital de 

origem em capital pessoal exigiria também um trabalho específico, uma atividade. Este 

trabalho seria tanto familiar quanto do próprio filho.  

Segundo os autores, o problemático da teoria de Bourdieu, ainda que, por outro 

lado, seja tão esclarecedor, seria a noção mesma de “capital”, que oculta a questão da 

atividade familiar, escolar, pessoal. É também o silêncio sobre a questão da construção e 

da eventual transformação do habitus e talvez, em definitivo, o próprio conceito de 

habitus. Com este conceito, de acordo com os autores, Bourdieu teria o grande mérito de 

atribuir em seu sistema um lugar ao psíquico, a fim de dar conta da regularidade destas 

práticas e representações. O psíquico não seria finalmente mais que o social “incorporado”, 

“interiorizado”. É negligenciar o fato, essencial, que a lógica do psíquico não é aquela do 

social e, portanto, que uma tal “interiorização” não é somente mudança de lugar, mas 

também mudança de lógica e coloca um problema de apropriação em uma configuração 

psíquica e biográfica singular. A herança intergeracional, para eles, não procederia de uma 

transferência de habitus, mas se operacionalizaria através de interações e de relações, em 

um universo saturado do simbólico, em uma história que certamente é social, mas no curso 

da qual o indivíduo se constrói como singular. 

Com maior ou menor participação direta na vida escolar dos estudantes aqui 

pesquisados (por meio do acompanhamento de trabalhos escolares, presença ativa na 

escola em diversas situações de reuniões, por maior ou menor cobrança de boas notas, 

entre outros), fato é, como será demonstrado posteriormente, que a sensação de dívida 

deles com as famílias existe e se expressa de modo multifacetado (nas diversas formas 

pelas quais realizam ou pensam em realizar o pagamento das obrigações devidas, com um 

ou com todos os familiares) e por vezes ambíguo (querendo assumir logo a 

responsabilidade pela dívida, ou postergando a quitação). 



127 

 

Mas para chegar à reflexão sobre a herança e seu peso, para problematizar as ações 

e percepções do herdeiro em relação à dívida com o “proprietário da fortuna” que se 

recebe, é preciso passar pela questão geracional. Considerando que os jovens atuem sobre 

si a partir de um conjunto de características recebidas, torna-se inelutável deter-se, ainda 

que brevemente, sobre aquela condição que ultrapassam: a posição social de origem. 

Portanto, na sequência deste trabalho jogar-se-á um pouco de luz sobre a “fotografia" 

desses estudantes. 
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3.2 OS ALUNOS PPVUSP 2013: APROXIMAÇÕES E PERSPECTIVAS DE 

PESQUISA A PARTIR DOS PERFIS DOS ALUNOS  

 

Os alunos participantes do PPVUSP são aqueles não aprovados no exame 

vestibular da FUVEST 2013, mas que apresentaram um rendimento satisfatório nas provas. 

Neste momento de formalização dos resultados parciais alcançados, tentar-se-á traçar 

perfis mais amplos desses alunos, a partir de informações obtidas diretamente com os 

estatísticos da FUVEST e outras disponíveis para consulta pública no portal eletrônico da 

Fundação. 

Para analisar os dados dos alunos PPVUSP
186

, apresenta-se, conjuntamente, um 

breve panorama dos alunos inscritos e matriculados na FUVEST 2013 que optaram pelo 

Inclusp, característica da maioria dos alunos participantes do Programa. Na comparação 

põe-se em evidência, sobretudo, os alunos que cursaram todo o Ensino Médio em escola 

pública não-aprovados no exame vestibular da FUVEST 2013, universo do qual provem os 

sujeitos desta pesquisa. Espera-se com a apresentação desses dados permitir uma 

aproximação ao conjunto de alunos participantes do PPVUSP. Ressalta-se ainda que os 

dados serão sempre apresentados discriminando alunos PPVUSP convocados e 

matriculados no programa, com objetivo de delinear o perfil dos participantes. A 

distribuição de cada um dos grandes estratos se dá por carreiras pretendidas em 2013 para 

cada variável verificada.  

Segundo os dados fornecidos pela FUVEST, a idade média dos alunos matriculados 

no PPVUSP é de 17 anos de idade, sendo que, do grupo de 675 alunos, 71 já tinham ido à 

segunda fase do exame em 2013. Deste montante, em torno de 43% prestaram vestibular 

para algum curso de Humanas na FUVEST 2013, 33% para área de Exatas e 

aproximadamente 24% para cursos de Biológicas. 

A seguir, algumas variáveis de alunos participantes da FUVEST pelo Inclusp 

(cursaram todo o Ensino Médio em escolas públicas) são utilizadas para comparação com 

os alunos do PPVUSP 2013. 

 

 

                                                 
186

 Apesar do PPVUSP ter contado com 689 alunos em 2013, conforme relatado acima, para as análises aqui 

apresentadas tem-se disponível informação de 675 alunos. Tal diferença deve-se ao fato dos demais 24 

alunos terem entrado no cursinho por outra via; são alunos do terceiro ano da Escola de Aplicação da 

FEUSP, instituição parceira do Programa que teve a possibilidade de assegurar algumas vagas para seus 

alunos. Desta forma, o número total de alunos analisados a seguir é 675. 
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Tabela 3 – Relação de estudantes inscritos e aprovados optantes pelo Inclusp na FUVEST 2013, a partir do 

sexo 

 Inscritos Inclusp 

= 53241 alunos 

Matriculados Inclusp após 4a 

chamada 

= 2953 alunos 

Reprovados Inclusp 

= 50288 

Masculino 41,80% 55,60% 41,01% 

Feminino 58,20% 44,40% 58,99% 

TOTAL 100,00% 100% 100,00% 

Elaborada a partir de dados autodeclarados pelos candidatos no Questionário Socioeconômico à FUVEST 2013. 

 

Segundo depreende-se da Tabela 3, constata-se maior taxa de aprovação entre 

homens do que mulheres na FUVEST 2013.Em termos absolutos, dos inscritos de escola 

pública na FUVEST 2013, 22.266 declararam-se do sexo masculino, em relação à 30.975 

candidatas. Foram aprovados, contudo, 1.642 homens e 1.311 mulheres, o que denota um 

maior grau de reprovação entre as mulheres, razão pela qual as mulheres constituem a 

maior parte do universo dos alunos habilitados ao PPVUSP, conforme os critérios já 

explicitados anteriormente. A Tabela 4, abaixo, ilustra a convocação de um grupo maior de 

mulheres, as quais, de fato, acabaram por constituir em sua maioria o conjunto de alunos 

do cursinho PPVUSP. 

 
Tabela 4 – Distribuição dos estudantes PPVUSP 2013 de acordo com sexo 

 Convocados = 1964 

alunos 

Matriculados = 675 

alunos       

 Total de estudantes Total de estudantes 
      

Masculino 33,50% 38,50% 
      

Feminino 66,40% 61,50% 
      

TOTAL 100% 100% 
      

Elaborada a partir de dados autodeclarados pelos candidatos no Questionário Socioeconômico à FUVEST 2013. 

 

 Em relação à abrangência da distribuição de Pretos, Pardos e Indígenas, a análise 

dos dados da Tabela 5 permite perceber ligeiro aumento na proporção de matrículas de 

candidatos do Inclusp autodeclarados brancos, em relação às demais etnias. 

 

Tabela 5 – Relação entre estudantes inscritos e aprovados optantes pelo Inclusp na FUVEST 2013, a 

partir da cor ou raça 

  Inscritos Inclusp  = 

53241 alunos 

Matriculados Inclusp após 4a chamada 

= 2953 alunos 

Reprovados Inclusp = 

50288 

Branca 62,80% 68,90% 62,45% 

Preta 7,90% 4,60% 8,06% 

Parda 25,80% 20,00% 26,10% 

Amarela 3,20% 6,10% 3,05% 

Indígena 0,30% 0,30% 0,34% 

TOTAL 100,00% 100% 100,00% 

Elaborada a partir de dados autodeclarados pelos candidatos no Questionário Socioeconômico à FUVEST 2013. 



130 

 

Assim, a informação de que o PPVUSP atendeu entre seus alunos na edição de 

2013 51,3% de autodeclarados brancos, 10,5% de pretos, 36% de pardos e somente 1,8% 

de amarelos e 0,2% de indígenas, como consta na Tabela 6 abaixo, demonstra que a 

proporção de alunos do grupo PPI atendidos pelo programa é superior àquele universo de 

alunos reprovados na FUVEST 2013, constatando-se, assim, uma opção de ênfase na 

convocação desse perfil. Tal fator merece destaque, uma vez que, para além da 

consideração de fatores socioeconômicos, grupos historicamente excluídos são marcados 

por experiências de subalternidade e tenderiam à falta de motivação e de autoconfiança, 

como apontam alguns estudos, inclusive o de Antonio Sérgio Guimarães (2003). 

Tabela 6  – Distribuição dos estudantes PPVUSP 2013 por cor ou raça  

  Convocados = 1964 alunos Matriculados = 675 alunos 
      

  Total de estudantes Total de estudantes 
      

Branca 53,90% 51,30%       
Preta 10,00% 10,50%       
Parda 33,70% 36,20%       
Amarela 2,10% 1,80%       
Indígena 0,50% 0,20%       

TOTAL 100% 100%       
Elaborada a partir de dados autodeclarados pelos candidatos no Questionário Socioeconômico à FUVEST 2013. 

 

 Assim como se esperava, os dados indicaram que a quase totalidade dos alunos que 

optaram pelo Inclusp na FUVEST 2013, cursaram integralmente o Ensino Médio em 

escolas públicas, revelando, no entanto, apenas a possibilidade de erro de preenchimento 

no formulário socioeconômico: 

 

Tabela 7 – Relação entre estudantes inscritos e aprovados optantes pelo Inclusp na FUVEST 2013, a partir 

do curso do Ensino Médio 

  Inscritos Inclusp  = 

53241 alunos 

Matriculados Inclusp após 4a 

chamada = 2953 alunos 

Reprovados Inclusp 

= 50288 

Todo em escola 

pública 

99,50% 99,60% 99,45% 

Todo em escola 

particular 

0,10% 0,10% 0,05% 

Maior parte em escola 

pública 

0,30% 0,20% 0,35% 

Maior parte em escola 

particular 

0,00% 0,00% 0,04% 

No exterior 0,00% 0,00% 0,00% 

Em outra situação 0,10% 0,10% 0,11% 

TOTAL 100,00% 100% 100,00% 

Elaborada a partir de dados autodeclarados pelos candidatos no Questionário Socioeconômico à FUVEST 2013. 
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 Entretanto, ao observar o tipo de Ensino Médio cursado, de acordo com a Tabela 8, 

abaixo, percebe-se certa evolução proporcional de aprovação de alunos oriundos de 

Escolas Técnicas matriculados na USP, em relação ao percentual de inscritos na FUVEST. 

Em termos estatísticos, portanto, pode-se afirmar que os alunos que optaram pelo Inclusp 

na FUVEST 2013 oriundos deste tipo de Ensino Médio, tiveram mais sucesso no exame. 

 

 
Tabela 8 – Relação entre estudantes inscritos e aprovados optantes pelo Inclusp na FUVEST 2013, a partir 

de tipo de curso de Ensino Médio 

  Inscritos Inclusp  = 

53241 alunos 

Matriculados Inclusp após 4a 

chamada = 2953 alunos 

Reprovados 

Inclusp = 50288 

Ensino Médio Comum 87,50% 80,30% 87,90% 

Curso Técnico 10,10% 17,10% 9,67% 

Curso para Magistério 0,30% 0,40% 0,25% 

Educação de Jovens e 

Adultos 

1,30% 1,30% 1,30% 

Certificação do Ensino 

Médio pelo Enem 

0,50% 0,30% 0,49% 

Outro 0,40% 0,60% 0,38% 

TOTAL 100,00% 100% 100,00% 

Elaborada a partir de dados autodeclarados pelos candidatos no Questionário Socioeconômico à FUVEST 2013. 

 

 

 À luz da conclusão acima, relativa à maior aprovação (em termos proporcionais, 

não absolutos) encontrada pelos alunos egressos de Escolas Técnicas no exame vestibular 

da FUVEST no ano em questão, as informações apresentadas na Tabela 9, resultante do 

cruzamento entre as questões 5 e 6 do Questionário de Avaliação Socioeconômica da 

FUVEST 2013, permitem entender melhor a origem escolar dos alunos do PPVUSP. A 

correlação entre os alunos do PPVUSP 2013 vindos de escola pública com o tipo de 

Ensino Médio cursado, se comum, curso técnico, magistério, Educação de Jovens e 

Adultos (EJA) ou certificação pelo Enem, demonstra que 84,8% cursaram o Ensino Médio 

comum. Conclui-se, assim que se trata de uma ação que não beneficia apenas ou 

majoritariamente alunos das escolas técnicas, acusação já feita ao sistema de bonificação 

do Inclusp, como já mencionado. O universo dos alunos atendidos pelo PPVUSP aparece 

como contemplado pela heterogeneidade do aluno comum de escola pública, ressaltando-

se tratar-se de alunos com bom desempenho no exame da FUVEST em questão.  
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Tabela 9 – Distribuição dos estudantes PPVUSP 2013 de acordo com tipo de Ensino Médio cursado. 

  Convocados = 1964 alunos Matriculados = 675 alunos 

  Humanas Biológicas Exatas Total de 

estudantes 

Humanas Biológicas Exatas Total de 

estudantes 

Todo em escola 

pública e 

Ensino Médio 

comum 36,40% 25,50% 25,20% 87,10% 35,90% 21,50% 27,40% 84,80% 

Todo em escola 

pública e 

Ensino Médio 

Técnico  4,30% 1,90% 5,10% 11,30% 5,80% 2,10% 5,30% 13,20% 

Todo em escola 

pública e 

educação de 

jovens e 

adultos (EJA) 0,10% 0,00% 0,00% 0,10% 0,40% 0,00% 0,60% 1,00% 

Todo em escola 

pública e 

certificação do 

Ensino Médio 

pelo ENEM. 0,40% 0,00% 0,20% 0,60% 0,40% 0,00% 0,00% 0,40% 

Maior parte em 

escola pública e 

Ensino Médio 

comum. 0,30% 0,00% 0,00% 0,30% 0,40% 0,00% 0,00% 0,40% 

TOTAL       100%       100% 

Elaborada a partir de dados autodeclarados pelos candidatos no Questionário Socioeconômico à FUVEST 2013. 

  

A Tabela 10 reúne dados do desempenho de alunos do Inclusp no exame da 

FUVEST 2013 a partir da frequência ou não a cursos preparatórios para o vestibular. Nota-

se a propalada relevância deste tipo de preparação para o ingresso na Universidade. 

Interessante notar, como é possível ler na Tabela 12, que 77,1% dos alunos 

matriculados no PPVUSP não tiveram nenhuma experiência anterior em cursos pré-

vestibulares, o que contempla o objetivo de oferecer oportunidade de ampliação de estudos 

a jovens egressos de escolas públicas com bom desempenho na FUVEST. 

Tabela 10 – Relação entre estudantes inscritos e aprovados optantes pelo Inclusp na FUVEST 2013, a partir 

da frequência a cursos pré-vestibulares 

  Inscritos Inclusp  = 

53241 alunos 

Matriculados Inclusp após 4a 

chamada = 2953 alunos 

Reprovados Inclusp 

= 50288 

Não frequentou 58,10% 31,50% 59,65% 

Intensivo de seis 

meses 

12,00% 13,50% 11,94% 

Curso anual 21,60% 36,40% 20,78% 

Dois anos de 

cursinho 

5,60% 12,80% 5,18% 

Freqüenta a mais de 

dois anos. 

2,60% 5,90% 2,45% 

TOTAL 100,00% 100% 100,00% 
Elaborada a partir de dados autodeclarados pelos candidatos no Questionário Socioeconômico FUVEST 2013. 
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Tabela 11 – Distribuição dos estudantes PPVUSP 2013 que frequentaram ou não cursos 

 pré-vestibulares 

  Convocados = 1964 alunos Matriculados = 675 alunos 
      

  Total de estudantes Total de estudantes 
      

Não frequentou 

78,70% 77,10% 
      

Intensivo de seis meses 

9,00% 10,60% 
      

Curso anual 

11,90% 11,60%       

Dois anos de cursinho 

0,50% 0,20% 
      

Freqüenta mais de dois anos. 

0,20% 0,40% 
      

TOTAL 100% 100%       
Elaborada a partir de dados autodeclarados pelos candidatos no Questionário Socioeconômico  

FUVEST 2013. 

 

 Em relação à renda, conforme Tabela 12 abaixo, é possível perceber que os alunos 

do Inclusp matriculados em 2013 possuem, em média, maiores rendimentos do que os 

demais (inscritos e reprovados têm perfis próximos). 

 

Tabela 12 – Relação entre estudantes inscritos e aprovados optantes pelo Inclusp na FUVEST 2013, a partir 

da renda familiar em salários mínimos 

  Inscritos Inclusp  = 

53241 alunos 

Matriculados Inclusp após 4a chamada 

= 2953 alunos 

Reprovados Inclusp = 

50288 

 Inferior a 01. 2,50% 1,60% 2,55% 

Entre 01 e 02. 22,50% 12,60% 23,07% 

Entre 02 e 03. 25,80% 16,50% 26,34% 

Entre 03 e 05. 28,30% 31,00% 28,13% 

Entre 05 e 07. 11,00% 15,90% 10,67% 

Entre 07 e 10. 5,80% 11,90% 5,49% 

Entre 10 e 15. 2,70% 6,50% 2,44% 

Entre 15 e 20. 0,90% 2,40% 0,80% 

Acima de 20. 0,60% 1,80% 0,50% 

TOTAL 100,00% 100% 100,00% 

Elaborada a partir de dados autodeclarados pelos candidatos no Questionário Socioeconômico FUVEST 2013. 

 

A comparação das informações da Tabela 12 com a Tabela 13, abaixo, permite 

perceber que PPVUSP atendeu alunos de perfil econômico inferior àqueles aprovados no 

vestibular da FUVEST 2013, ou seja, ficou na média padrão dos alunos do Inclusp. 
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Tabela 13 –  Distribuição dos estudantes PPVUSP 2013 de acordo com a renda familiar mensal em salários 

mínimos 

 Convocados = 1964 alunos Matriculados = 675 alunos 
      

  Total de estudantes Total de estudantes 
      

 Inferior a 01. 2,20% 2,30%       
Entre 01 e 02. 24,60% 21,30%       
Entre 02 e 03. 29,90% 28,00%       
Entre 03 e 05. 30,70% 32,90%       
Entre 05 e 07. 8,10% 9,80%       
Entre 07 e 10. 2,70% 2,60%       
Entre 10 e 15. 1,20% 1,90%       
Entre 15 e 20. 0,20% 0,20%       
Acima de 20. 0,40% 0,70%       
TOTAL 100,00% 100,00% 

      
Elaborada a partir de dados autodeclarados pelos candidatos no Questionário Socioeconômico FUVEST 2013. 
 

  

A leitura das tabelas 14 e 15, leva à constatação da relevância dos índices de 

escolaridade dos pais na aprovação dos alunos Inclusp na FUVEST 2013. Percebe-se o 

quanto a frequência, ainda que inconclusiva, dos pais no Ensino Superior parece 

influenciar o resultado dos alunos no exame vestibular. 

 

 

Tabela 14 – Relação entre estudantes inscritos e aprovados optantes pelo Inclusp na FUVEST 2013,  

a partir da escolaridade do pai ou responsável 

  Inscritos Inclusp  = 

53241 alunos 

Matriculados Inclusp após 4a 

chamada = 2953 alunos 

Reprovados Inclusp 

= 50288 

Não estudou. 2,80% 2,00% 2,90% 

Ensino fundamental 

incompleto. 

25,00% 19,30% 25,31% 

Ensino fundamental 

completo.  

10,40% 9,00% 10,46% 

Ensino médio 

incompleto. 

7,90% 6,50% 7,93% 

Ensino médio 

completo. 

31,60% 27,80% 31,83% 

Ensino superior 

incompleto. 

6,10% 8,00% 5,96% 

Ensino superior 

completo. 

12,80% 21,00% 12,35% 

Pós-graduação 

incompleta. 

0,40% 0,90% 0,40% 

Pós-graduação 

completa. 

3,00% 5,50% 2,85% 

TOTAL 100,00% 100% 100,00% 

Elaborada a partir de dados autodeclarados pelos candidatos no Questionário Socioeconômico FUVEST 2013. 
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Tabela 15 – Relação entre estudantes inscritos e aprovados optantes pelo Inclusp na FUVEST 2013, a partir 

da escolaridade da mãe ou responsável 

  Inscritos Inclusp  = 

53241 alunos 

Matriculados Inclusp após 4a 

chamada = 2953 alunos 

Reprovados Inclusp 

= 50288 

Não estudou. 1,70% 1.3% 1,72% 

Ensino fundamental 

incompleto. 

21,40% 16.4% 21,65% 

Ensino fundamental 

completo.  

9,30% 7.6% 9,35% 

Ensino médio 

incompleto. 

8,10% 5.8% 8,20% 

Ensino médio 

completo. 

34,20% 33.3% 34,23% 

Ensino superior 

incompleto. 

6,00% 7.3% 5,92% 

Ensino superior 

completo. 

14,60% 21.2% 14,19% 

Pós-graduação 

incompleta. 

0,80% 1,00% 0,78% 

Pós-graduação 

completa. 

4,10% 6.3% 3,96% 

TOTAL 100,00% 100% 100,00% 

Elaborada a partir de dados autodeclarados pelos candidatos no Questionário Socioeconômico FUVEST 2013. 
 

Analisando em conjunto as informações sobre a escolaridade das mães e dos pais 

dos alunos matriculados no PPVUSP, tabelas 16 e 17, percebe-se o quanto a escolaridade 

das mães é ligeiramente maior que a dos pais. Enquanto 33,8% dos pais dos alunos do 

cursinho tinha concluído o Ensino Médio, 36,7% das mães concluíram tal nível de ensino. 

 

Tabela 16 – Distribuição dos estudantes PPVUSP 2013 de acordo com a escolaridade do  

pai ou responsável 

  Convocados = 1964 alunos Matriculados = 675 alunos 
      

  Total de estudantes Total de estudantes 
      

Não estudou. 3,00% 3,00%       
Ensino fundamental incompleto. 

27,50% 24,40%       

Ensino fundamental completo.  

11,70% 11,70%       

Ensino médio incompleto. 8,00% 8,00%       
Ensino médio completo. 33,30% 33,80%       
Ensino superior incompleto. 

5,90% 5,90%       

Ensino superior completo. 9,20% 11,20%       
Pós-graduação incompleta. 0,30% 0,40%       
Pós-graduação completa. 1,40% 1,40%       

TOTAL 100% 100%       
Elaborada a partir de dados autodeclarados pelos candidatos no Questionário Socioeconômico FUVEST 2013. 
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Tabela 17 – Distribuição dos estudantes PPVUSP 2013 de acordo com o nível de instrução da mãe ou 

responsável 

  Convocados = 1964 alunos Matriculados = 675 alunos 
      

  Total de estudantes Total de estudantes 
      

Não estudou. 
1,20% 1,10%       

Ensino fundamental incompleto. 

22,90% 22,40%       

Ensino fundamental completo.  
10,40% 8,60%       

Ensino médio incompleto. 
9,00% 9,00%       

Ensino médio completo. 
36,40% 36,70%       

Ensino superior incompleto. 
6,30% 5,40%       

Ensino superior completo. 
10,90% 12,80%       

Pós-graduação incompleta. 
0,70% 0,60%       

Pós-graduação completa. 
2,30% 3,10%       

TOTAL 100% 100%       
Elaborada a partir de dados autodeclarados pelos candidatos no Questionário Socioeconômico FUVEST 2013. 

 

 É interessante notar que 41,1% das mães e 47,1% dos pais dos alunos do PPVUSP 

2013 têm escolaridade abaixo do Ensino Médio, em relação a taxas de 31,1% de mães e 

36,8% de pais sem alcançar tal escolaridade entre os alunos Inclusp matriculados na USP 

após 4ª chamada da FUVEST 2013. Ao se observar o universo geral dos alunos 

ingressantes na Universidade de São Paulo no mesmo ano, percebe-se uma grande 

disparidade: além da escolaridade ser muito mais longeva, apenas 14,6% das mães e 17,8% 

dos pais não concluíram o Ensino Médio. Aparentemente, a maior escolaridade dos pais 

contribuiu para a matrícula de convocados ao PPVUSP.  

 As informações relativas à inserção no mundo do trabalho e ao exercício de 

atividade remunerada de alunos do Inclusp na FUVEST 2013, conforme Tabela 18, 

permitem perceber que embora o maior contingente de aprovados esteja entre aqueles que 

não trabalham, tal característica não é impeditiva do ingresso na Universidade. 

 

Tabela 18 – Relação entre estudantes inscritos e aprovados optantes pelo Inclusp na FUVEST 2013, a partir 

do exercício de atividade remunerada 

  Inscritos Inclusp  = 

53241 alunos 

Matriculados Inclusp após 4a 

chamada = 2953 alunos 

Reprovados 

Inclusp = 50288 

Não exerce. 70,40% 68,30% 70,54% 

Trabalha eventualmente 5,70% 6,40% 5,61% 

Trabalha regularmente, em 

tempo parcial.  
12,70% 10,30% 12,83% 

Trabalha regularmente, em 

tempo integral.  
11,20% 15,00% 11,02% 

TOTAL 100,00% 100% 100,00% 

Elaborada a partir de dados autodeclarados pelos candidatos no Questionário Socioeconômico FUVEST 2013. 
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De acordo com a Tabela 19, a edição 2013 do PPVUSP teve 77,6% de seus alunos 

sem exercer atividade remunerada, proporção maior do que a registrada entre os alunos 

Inclusp aprovados na FUVEST em 2013, dos quais 68,3% declararam não trabalharem.  

Como o tempo de dedicação aos estudos é variável muito importante entre os 

fatores determinantes das chances de ingresso na Universidade de São Paulo, como 

demonstraram outros estudos, é interessante notar que não há discrepância proporcional 

entre alunos do PPVUSP convocados e inscritos em termos de participação ativa no 

mercado de trabalho. 

 

Tabela 19 – Distribuição dos estudantes PPVUSP 2013 que exercem ou não atividade remunerada 

  Convocados = 1964 alunos Matriculados = 675 alunos 
      

  Total de estudantes Total de estudantes 
      

Não exerce. 
79,60% 77,60%       

Trabalha eventualmente 
4,30% 5,90%       

Trabalha regularmente, em tempo parcial.  

13,30% 14,00%       

Trabalha regularmente, em tempo integral.  

2,80% 2,50%       

TOTAL 100,00% 100,00%       
Elaborada a partir de dados autodeclarados pelos candidatos no Questionário Socioeconômico FUVEST 2013. 

 

 Embora não se tenha por objetivo avaliar o Programa Preparatório para o Vestibular 

da USP, PPVUSP, até porque as ações pedagógicas tomadas, as atividades realizadas, não 

estão em tela, cabem alguns comentários gerais a partir do estudo empreendido até aqui. É 

inegável a relevância social do PPVUSP. Trata-se de um programa que conseguiu atingir o 

segmento da população pretendido pelas políticas de inclusão. São alunos de escola 

pública regular, com grande proporção de PPIs, de renda menor que os ingressantes, 

mesmo de escolas públicas, que, em sua maioria, ainda não tiveram oportunidade de 

dedicação extra aos estudos além do Ensino Médio regular. 

 Os resultados e suas estratificações sem dúvida ajudarão a compreender melhor o 

impacto de tal programa de preparação da Universidade. Fica patente que o Programa 

precisa ser melhor divulgado entre os estudantes de escola pública, podendo recrutar 

alunos entre um universo maior, talvez por meio da opção já feita quando da inscrição no 

exame da FUVEST. 

 O panorama histórico apresentado sucintamente anteriormente, assim como o 

trabalho sobre alguns dados socioeconômicos gerais dos alunos que participaram do 

PPVUSP e a comparação com alunos participantes do Inclusp no mesmo vestibular em que 
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aqueles primeiros não passaram, permite delinear inicialmente as características gerais do 

grupo de alunos egressos de escola pública, interessados em continuar a própria 

escolarização em uma instituição de ensino superior pública prestigiada como a USP. 

Quem são os jovens que investem tempo, energia nos estudos? Quem posterga a busca da 

própria independência econômica? Por que deixam o lazer, o esporte, os amigos, a família 

e os relacionamentos afetivos em segundo plano em nome de um sobre-investimento em 

si? Mas será que é disso que se trata, ou há outro padrão de sociabilidade em curso? 

Conhecê-los possibilita tratar dessas questões com mais dados. 
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3.3 APROVADOS!!! O PERFIL DOS “VENCEDORES” DO EXAME 

VESTIBULAR DA FUVEST 2014 

 

 Para tentar fazer mais um movimento de aproximação aos estudantes a partir de 

quem poderemos voltar a pensar nas questões referentes aos desafios presentes nas vidas 

de alguns jovens deste momento histórico de nosso país, de agora em diante, pretende-se 

apresentar características do grupo de alunos participantes do PPVUSP aprovados 

vestibular da FUVEST 2014 e matriculados em diferentes cursos da Universidade de São 

Paulo. Para tanto, tomar-se-á como contraponto as características dos demais estudantes de 

escola pública matriculados na USP no referido ano, assim como os matriculados deste 

mesmo universo de estudantes que declararam ter participado de outros cursos 

preparatórios para o vestibular.  

 Como ponto de partida, é importante estabelecer o universo ao qual nos referimos: 

o que foi a FUVEST 2014?  

No exame vestibular de 2014 participaram 147641 candidatos às vagas oferecidas 

pelos diferentes cursos da Universidade, sendo deste montante 54892 (o equivalente a 

37,2% do total) egresso do Ensino Médio da rede pública de ensino, enquanto 85041 

(57,6%) de escolas privadas
187

. Além disso, outros sete mil (4,8%) fizeram parte do Ensino 

Médio na rede pública e parte na privada, 246 (0,2%) estudaram no exterior e o 0,3% 

restante foram enquadrados em outra situação. 

Em termos de sexo, do total de candidatos, 66309 (44,9%) eram homens e 81324 

(55,1%) do sexo feminino. Quanto à cor ou raça, há esmagadora presença de candidatos 

brancos, 107864 (73,1%), participação tímida de pardos, 25342 (17,2%), e baixa de pretos, 

6866 (4,7%), e amarelos, 7145 (4,8%), além da baixíssima de indígenas, 416 (0,3%). 

Os três gráficos seguintes apresentam a distribuição de faixas de renda familiar, a 

escolaridade do pai e da mãe dos candidatos inscritos na FUVEST 2014. Tais informações, 

comumente utilizadas na composição de perfis sociais, serão a seguir comparadas com os 

dados correspondentes aos aprovados na Universidade na mesma edição do exame 

vestibular. A comparação entre inscritos e aprovados permite perceber algumas tendências 

na correlação entre algumas variáveis e o sucesso no vestibular, enquanto a análise do 

perfil dos aprovados segregada por formação na escola pública  

                                                 
187

 Importante destacar que há pequenas variações nas taxas de respostas dos candidatos às autodeclarações 

do Questionário Socioeconômico da Fuvest; quando o índice interferir na margem de erro chamaremos a 

atenção durante o texto. 
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Gráfico 3 

 
Elaboração própria a partir dos dados disponibilizados pela FUVEST 

 

 

 

Gráfico 4 

 
Elaboração própria a partir dos dados disponibilizados pela FUVEST 
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Gráfico 5 

 
Elaboração própria a partir dos dados disponibilizados pela FUVEST 

 

 Apresenta-se a seguir o quadro de ingresso dos alunos participantes do PPVUSP 

aprovados na FUVEST 2014: 

 
Tabela 20 - Cursos escolhidos por alunos PPVUSP aprovados na FUVEST 2014 

Carreira / Curso  

Nº de alunos 

PPVUSP 

aprovados  

Arquitetura FAU 1 

Ciências Contábeis - Ribeirão Preto 1 

Ciências Sociais – Noturno 1 

Economia – Noturno 1 

Bacharelado em Ciências Atuariais 3 

Bach. em Economia Empresarial e Controladoria - Rib. Preto 2 

Editoração 1 

Filosofia – Vespertino 2 

Filosofia – Noturno 2 

Geografia – Diurno 1 
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Carreira / Curso  

Nº de alunos 

PPVUSP 

aprovados  

Geografia – Noturno 2 

Bacharelado em Gestão Ambiental – Noturno 2 

Gestão de Políticas Públicas – Matutino 2 

Gestão de Políticas Públicas – Noturno 2 

História – Vespertino 1 

História – Noturno 2 

Bacharelado em Lazer e Turismo – Noturno 1 

Letras - Básico – Matutino 2 

Letras - Básico – Noturno 1 

Pedagogia – Noturno 2 

Pedagogia - Ribeirão Preto 3 

Bacharelado em Relações Internacionais – Diurno 1 

Bacharelado em Têxtil e Moda 1 

Turismo 1 

Bacharelado e Licenciatura em Ciências Biológicas 1 

Educação Física e Esporte 1 

Enfermagem 2 

Bacharelado em Enfermagem - Ribeirão Preto 1 

Engenharia Florestal – Piracicaba 1 

Farmácia - Bioquímica – Noturno 2 

Graduação em Gerontologia 2 

Medicina Veterinária – Pirassununga 1 

Nutrição – Noturno 1 

Curso de graduação em obstetrícia 2 

Licenciatura em ciências da natureza – Matutino 2 

Licenciatura em ciências da natureza – Noturno 1 

Bacharelado em Ciência da Computação 2 

Bacharelado em Sistemas de Informação - Matutino 1 

Bacharelado em Sistemas de Informação - Noturno 5 

Bacharelado em Ciências da Computação - São Carlos 2 

Engenharia Ambiental – Lorena 1 

Engenharia Ambiental e Engenharia Civil 2 

Engenharia da Computação 2 

Engenharia de Petróleo – Santos 2 

Engenharia Elétrica 1 
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Carreira / Curso  

Nº de alunos 

PPVUSP 

aprovados  

Engenharia Mecânica 1 

Engenharia Mecatrônica 1 

Engenharia Química 1 

Bacharelado em Meteorologia 1 

Bacharelado em Matemática aplicada e computacional 1 

Matemática - Bacharelado e Licenciatura - São Carlos  3 

Física Médica - Bacharelado - Ribeirão Preto 1 

Licenciatura em Geociências e Educação Ambiental  1 

Matemática - Licenciatura – Noturno 2 

Bacharelado em Oceanografia 1 

Bacharelado e Licenciatura em Química – Integral 4 

TOTAL 90 

ELABORAÇÃO: PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO USP A PARTIR DE DADOS DA FUVEST 

 

 

Os dados apresentados nas tabelas 20 e 21 foram consolidados pela Pró-Reitoria de 

Graduação em abril de 2014, após esgotarem-se as chamadas da FUVEST.  

Contudo, em maio do referido ano, em consulta à base de dados da FUVEST, 

constavam apenas os dados de apenas 87 participantes do PPVUSP aprovados e 

matriculados nos diferentes cursos da Universidade. Tal fato permite considerar que três 

alunos teriam “desistido”, ou seja, apesar da constatação inicial de aprovação, não 

efetuaram todo o procedimento de matrícula na Universidade.  

Não foi possível identificar a qual curso pertenciam, razão pela qual se mantém o 

número 90 como de aprovados na Universidade, tratando do universo de 87 estudantes na 

abordagem sobre as questões socioeconômicas dos alunos do PPVUSP efetivamente 

matriculados na Universidade em 2014. 
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Tabela 21 - Relação de alunos aprovados na FUVEST - por Unidade/período em que cursou o PPVUSP 2013 

Unidade 

USP/PPVUSP 

Número de alunos 

matriculados 
Aprovados na FUVEST  

Cursos escolhidos  

Manhã Tarde Noite Quantidade 

%  em 

relação à 

unidade 

EACH 
  

73 
  

10 13,7% 

Filosofia, Gestão de Políticas Públicas, 

Bach.Sist.Informação, Bach.Oceanografia, Ciências 

Contábeis (RP), Matemática (S.Carlos), História, 

Pedagogia (RP)     

Escola de 

Aplicação 

    

210 18 8,57% 

Arquitetura, Filosofia, Geografia, Gestão de 

Pol.Públicas, História, Letras, Obstetrícia, 

Bach.Ciências da Computação (São Carlos), Bach.e 

Licenc.Química, Educação Física e Esporte, 

Matemática (S.Carlos), Eng.Florestal (Piracicaba), 

Pedagogia (RP), Bach.Ciências da Natureza     

Faculdade de 

Educação 
123 

    

18 14,63% 

Ciências Sociais, Economia, Editoração, Geografia, 

Letras, Bach.Sist.Infomação, Eng.Mecânica, 

Eng.Química, Física Médica (RP), Bach. e 

Licenc.Química, Enfermagem, Matemática 

(S.Carlos), Matemática, Bach.Ciências Atuariais, 

Pedagogia (RP)     

Faculdade de 

Saúde Pública 

  
37 39 11 14,47% 

Bach.Gestão Ambiental, Farmácia, 

Bach.Sist.Informação, Eng.Ambiental e Civil, 

Eng.Mecatrônica, Bach.Meteorologia, Pedagogia, 

Eng.Petróleo (Santos), Bach. Ciência da Comp., 

Gerontologia   

Instituto de Física 

  

80 

  

17 21,25% 

Bach.Ciências Atuariais, Filosofia, Geografia, 

Bach.Lazer e Turismo, Bach.Rel.Intern., 

Bach.Ciências Comp., Eng.Ambiental, Eng. 

Ambiental e Civil, Eng.Elétrica, Bach.Matemática 

Aplicada, Bach.Têxtil e Moda, Bach.Sistemas da 

Informação, Bach. Gestão Ambiental, Obstetrícia     

Instituto de 

Química 

    
86 8 9,3% 

Bach.Economia Empresarial e Controladoria (RP), 

Turismo, Bach.Enfermagem (RP), Matemática, 

Pedagogia, Farmácia 
    

Instituto 

Oceanográfico 

  
41 

  
8 19,51% 

Letras, Nutrição, Eng.Computação, Bach.e Licenc. 

Química, Bach.Economia Empresarial e 

Controladoria (S.Carlos), Bach.Licenc.Ciências 

Biológicas     

TOTAL DE 

ALUNOS 
689 90 13,06% 

        ELABORAÇÃO: PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO USP A PARTIR DE DADOS DA FUVEST 

 

 

Com a apresentação dos dados reunidos nos gráficos que se seguem, estabelece-se a 

comparação entre três universos de estudantes participantes do vestibular da FUVEST 

2014, o grupo de 637 participantes do PPVUSP, os 54892 alunos egressos de escola 

pública e, dentro deste grupo o subconjunto dos 25560 que além de terem se formado no 

Ensino Médio público frequentaram outro curso preparatório para o vestibular. Os dados 
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fornecidos pela FUVEST utilizados para a elaboração dos gráficos que seguem foram 

tabulados e constam dos Apêndices desta pesquisa. 

O objetivo desta parte da apresentação é refletir sobre as características dos alunos 

do PPVUSP, buscando verificar se estas são semelhantes ou díspares do conjunto dos 

alunos de escola pública ou, ainda, com seus colegas oriundos da rede pública de ensino 

que frequentaram outro cursinho preparatório para o vestibular além do PPVUSP, sempre 

considerando para tal finalidade o cotejamento entre o conjunto dos alunos inscritos e, 

dentre este universo, aqueles aprovados no Exame Vestibular da FUVEST de 2014. 

 

GRÁFICO 6 

 
Elaboração própria a partir dos dados disponibilizados pela FUVEST 

 

 

GRÁFICO 7 

 
Elaboração própria a partir dos dados disponibilizados pela FUVEST 

 

 Observando os dois gráficos acima, pode-se afirmar que os alunos participantes do 

PPVUSP, como era de se esperar devido ao local das aulas, residiam em maior proporção 

na Zona Oeste e na Grande São Paulo, enquanto se destaca a quantidade de alunos de 
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escolas públicas de cidades do interior do Estado de São Paulo e de outros Estados que 

prestam a prova. Entre taxa de inscritos e aprovados, observa-se tendência a maior 

aprovação média entre alunos do PPVUSP moradores da Zona Leste e queda perceptível 

de aprovados moradores da Zona Norte. Tal fato deve ser lido levando em consideração a 

taxa de aprovação de mais de 13% dos estudantes do PPVUSP do pólo EACH, além da 

questão da mobilidade urbana, incidindo mais fortemente nos moradores da Zona Norte da 

capital. 

 

 

GRÁFICO 8 

 
Elaboração própria a partir dos dados disponibilizados pela FUVEST 

 

 

GRÁFICO 9 

 
Elaboração própria a partir dos dados disponibilizados pela FUVEST 

 

 

 Os gráficos acima referentes à distribuição dos inscritos e aprovados por sexo 

informa que é aparentemente proporcional o movimento em relação ao sexo entre os 

candidatos e aprovados dos três universos comparados, com destaque às tendências 

maiores de aprovação de homens em relação aos inscritos. 
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GRÁFICO 10 

 
Elaboração própria a partir dos dados disponibilizados pela FUVEST 

 

GRÁFICO 11 

 
Elaboração própria a partir dos dados disponibilizados pela FUVEST 

 

 De acordo com os gráficos 10 e 11, percebe-se a maior tendência de aprovação de 

candidatos autodeclarados brancos, em relação às demais cores ou raças, para os três 

agrupamentos comparados, fator que recoloca a questão acerca da não adoção de ações 

étnico-raciais específicas, tendo em vista o acúmulo de pesquisas que demostram como o 

processo cumulativo de desvantagens socioeconômicas apresenta forte capacidade de 

reprodução, fazendo com que diversas gerações da população negra tenham dificuldade de 

acesso ao Ensino Superior (sobretudo a cursos com maior prestígio social) e, por 

consequência, logrem mobilidade social. (LIMA, PRATES, 2015). 

 

GRÁFICO 12 

 
Elaboração própria a partir dos dados disponibilizados pela FUVEST 
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GRÁFICO 13  

 
Elaboração própria a partir dos dados disponibilizados pela FUVEST 

 

 

 Observando-se os gráficos 12 e 13, referentes ao tipo de Ensino Médio cursado 

entre os inscritos e os aprovados da FUVEST 2014, conclui-se que a realização de Ensino 

Médio Técnico se mostrou fator de influência na tendência à aprovação dos candidatos dos 

três universos pesquisados. 

 

 

GRÁFICO 14 

 
Elaboração própria a partir dos dados disponibilizados pela FUVEST 
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GRÁFICO 15 

 
Elaboração própria a partir dos dados disponibilizados pela FUVEST 

 

 O fator renda familiar mensal – conforme demonstrado nos gráficos 14 e 15 – se 

mostrou mais positivo à aprovação para os candidatos de escola pública e os que fizeram 

outro curso pré-vestibular do que para os alunos do PPVUSP, universo este ligeiramente 

mais pobre que os demais. Tal comparação possibilita afirmar que a frequência ao curso 

preparatório do PPVUSP possibilitou a aprovação de alunos de menor renda que o restante 

da população de egressos de escolas públicas, sobretudo diante de análises que reiteram a 

correlação entre renda das famílias e definição de chances de estudantes ingressarem em 

universidades públicas, como concluem Ana Almeida e Ernica em estudo comparativo 

sobre a inclusão e segmentação social nas universidades públicas localizadas no estado de 

São Paulo (Almeida, Ernica, 2015). 

 

 

GRÁFICO 16 

 
Elaboração própria a partir dos dados disponibilizados pela FUVEST 
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GRÁFICO 17 

 
Elaboração própria a partir dos dados disponibilizados pela FUVEST 

 

 

 Depreende-se da comparação entre os dados dos gráficos 16 e 17 que a 

escolaridade paterna não aparenta ser um fator de distinção relevante entre a taxa de 

inscritos e aprovados na FUVEST 2014 dos três universos em tela.  

 

 

GRÁFICO 18 

 
Elaboração própria a partir dos dados disponibilizados pela FUVEST 
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GRÁFICO 19 

 
Elaboração própria a partir dos dados disponibilizados pela FUVEST 

 

 

 A partir dos gráficos 18 e 19 apresentados acima, é possível afirmar que a 

realização de Ensino Superior por parte das mães influencia ligeiramente na tendência de 

aprovação dos alunos de escola pública em geral e aqueles que fizeram outro cursinho no 

exame vestibular da FUVEST 2014, fato que aparece de maneira mais tímida entre os 

alunos do PPVUSP participantes do mesmo processo seletivo. 

 

GRÁFICO 20 

 
Elaboração própria a partir dos dados disponibilizados pela FUVEST 
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GRÁFICO 21 

 
Elaboração própria a partir dos dados disponibilizados pela FUVEST 

 

 

 Conforme indicam os gráficos 20 e 21, apesar dos alunos que frequentaram 

cursinho pré-vestibular (seja o PPVUSP ou outros) exercerem menos atividades 

remuneradas que seus congêneres alunos egressos de escolas públicas, tal fator não 

apareceu como decisivo para aprovação no exame a partir da análise dos dados colhidos. 

 Assim, a partir dos dados elencados, algumas ponderações podem ser feitas, como, 

por exemplo, a consideração de que os alunos do PPVUSP podem ser caracterizados de 

modo geral como sendo mais pobres, filhos de pais com menor escolaridade e com maior 

proporção entre as mulheres e o grupo dos chamados PPIs do que os demais alunos de 

escola pública (que realizaram outro curso preparatório ao vestibular ou não) candidatos a 

uma vaga dos cursos oferecidos pela Universidade de São Paulo no exame vestibular 

FUVEST 2014. Fato que, a princípio, atestaria a eficácia de um programa de inclusão. 

 Contudo, acredita-se que a apresentação do perfil dos estudantes do PPVUSP 

aprovados na FUVEST 2014 é uma etapa necessária, mas não suficiente para a 

compreensão de suas ações (escolares ou não) apreendidas no ponto de partida dos 

respectivos cursos de graduação, uma vez que as repostas dadas aos desafios comuns a 

todos os jovens estudantes são muito díspares e não determinadas diretamente pelos perfis 

sociais de origem.  

 Para pensar outramente sobre a nossa sociedade, refletir sobre os efeitos 

constitutivos nos indivíduos via as influências estruturais dos desafios históricos 
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socialmente produzidos e desigualmente distribuídos, as provas
188

 e o modo de 

enfrentamento dado pelos indivíduos, tentou-se entrevistar o máximo possível de 

estudantes do PPVUSP aprovados na FUVEST no ano de 2014. Partiu-se, assim, da 

premissa de que tais estudantes, nascidos em sua maioria entre 1995 e 1996, matriculados 

na Educação Básica nos anos 2000, época de implantação do chamado social-

desenvolvimentismo e do processo de mudanças estruturais daí advindos poderiam 

apresentar pistas sobre as características de nossa sociedade ao relatar parte importante de 

suas vidas: como lutam contra as coerções e enquadramentos institucionais, como agem 

ante os papéis sociais e lidam com as questões econômicas e urbanas e, além disso, de que 

forma constituem laços sociais em um momento de tantos desafios como o almejado 

ingresso em uma universidade prestigiada e que opera por mecanismos de seleção como a 

USP? 

 Conversar com alguns desses jovens permite ao mesmo tempo acessar as 

experiências individuais e colocar os mecanismos sociais que produzem os processos aos 

quais estão relacionadas e por vezes submetidas em perspectiva. Muito dizem sobre a USP, 

sobre ideais de seleção e de justiça social, sobre a família, os amigos, o trabalho, os 

preconceitos, assim como iluminam as questões relativas ao ensino na rede pública, aos 

problemas da vida em uma megalópole, mas também os desejos, medos e expectativas 

sobre o futuro, entre tantos outros aspectos da vida coletiva, quando falam de si e dos seus. 

                                                 
188

 Cf. Martuccelli, 2006. 
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PARTE II – EIXO BIOGRÁFICO: O QUE FAZEM, COMO VIVEM E O QUE 

DESEJAM OS ESTUDANTES USPIANOS?  

 

1. OS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS PESQUISADOS         

 

 Dos 87 estudantes participantes do PPVUSP 2013 ingressantes em diferentes cursos 

da USP em 2014, foram localizados 56, com os quais foi feito contato a partir de uma 

mensagem de apresentação enviada aos respectivos endereços eletrônicos institucionais 

dos alunos durante o primeiro semestre do referido ano. Entre pedidos de esclarecimentos 

sobre a pesquisa, negativas de participação e confirmação de interesse em conceder 

entrevista, obtiveram-se 22 retornos. Desses, após nova rodada de mensagens tentando 

combinar horários e locais para encontro presencial, foram, enfim, dez encontros, dos quais 

resultaram os nove participantes da pesquisa ora apresentados (houve uma desistência após 

o envio da transcrição da primeira entrevista). 

 
Tabela 22 – Perfil Socioeconômico dos estudantes entrevistados 

Nome* Curso Período Região Sexo Ano 

Nasc. 

Raça 

Cor 

Renda 

famil. 

Escol. Pai Escol. Mãe Irmãos Resid. 

imóvel 

Ativ. 

Remuner. 

Camila Ciências 

Atuariais 

Noturno Gde SP 

Caucaia 

Fem. 1995 Branca 5 a 7 

SM 

Ens. Méd. 

incompleto 

Ens. Méd. 

Completo 

Dois 

mais 

novos 

Própr. Não / Trab. 

Voluntário 

na USP 

Gabriela Arquitetura Integral ZO/SP 
Jaguaré 

Fem. 1995 Branca 7 a 10 
SM 

Ens. Super. 
Completo 

Ens. Méd. 
Completo 

Irmão 
mais 

velho 

Financ. Concursada 
CPTM por 3 

meses antes 

USP 

Natália Química Integral Gde SP 
Carapicuiba 

Fem. 1995 Parda 1 e 2 
SM  

Ens. Fund. 
Incompleto 

Ens. Méd. 
Completo 

Sem 
irmãos 

Alug. Nunca 

João 

Pedro 

Economia Noturno ZO/SP 
Pirituba 

Masc 1995 Branca 5 e 7 
SM 

Ens. Méd. 
completo 

Ens. Fund. 
Incompleto 

Irmã 
mais 

velha 

Alug. Trab durante 
Ens. Méd. 

Elisa Relações 

Internac. 

Vesper. Gde SP 

Carapicuiba 

Fem. 1996 Branca 7 a 10 

SM 

Ens. Super. 

Completo 

Ens. Super. 

Completo 

Sem 

irmãos 

Própr. Começou a 

dar aula de 
inglês 

durante USP 

Breno Farmácia Noturno ZS/SP 

Parque 
Regina 

Masc 1995 Parda 2 a 3 

SM 

Não 

estudou 

Ens. Fund. 

Incompleto 

irmã 

mais 
nova 

Própr. 

terreno 
sem 

regular. 

Trab durante 

Ens. Méd. 

Thiago Gest. 

Políticas 
Públicas 

Noturno Gde SP 

Franco da 
Rocha 

Masc 1996 Indígena 2 a 3 

SM 

Ens. Méd. 

completo 

Ens. Super. 

Completo 

4 irmãs 

mais 
velhas 

Própr. Trab durante 

Ens. Méd. 

Danilo Eng 
Mecatr. 

Integral Gde SP 
Ferraz de 

Vasconcelos 

Masc 1996 Parda 1 a 2 
SM 

Ens. Fund. 
Completo 

Ens. Méd. 
Completo 

Irmão e 
Irmã 

mais 

velhos 

Própr. Não / Trab. 
Voluntário 

durante USP 

Vitor Geografia Noturno ZS/SP 
Grajaú 

Masc 1995 Branca 2 a 3 
SM 

Ens. Fund. 
Incompleto 

Ens. Fund. 
Incompleto 

Irmã 
mais 

velha e 

irmão 
mais 

novo 

Financ. Trab durante 
Ens. Méd. 

* Para os fins desta pesquisa serão apresentados nomes fictícios para resguardar a identidade dos estudantes.  
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Eis alguns dos elementos sobre esses nove estudantes participantes da pesquisa 

colhidos por meio de formulários, aos quais se somam as informações sobre a atividade 

ocupacional dos pais, o tipo e período de estudos, acesso à Internet, posse de alguns bens, 

como carros e computadores, quantidade de contribuintes à renda familiar mensal, com 

quem moram, número de moradores na residência, frequência a outro curso preparatório ao 

vestibular antes ou concomitantemente ao PPVUSP, número de vezes em que prestou a 

FUVEST, a aprovação ou não em outras instituições de Ensino Superior e o modo como 

pretendiam se manter durante os estudos na USP. 

De modo geral, chama a atenção o fato de que, apesar de apenas uma estudante ter 

declarado a conclusão de Ensino Técnico, muitos deles fizeram o Ensino Médio comum 

em Escola Técnica; a busca por escolas melhores do que a mais próxima de casa aparece 

com frequência nas entrevistas, informação não obtida pelas questões fechadas do 

formulário socioeconômico aplicado. 

Apesar das diferentes composições familiares (metade deles vivenciou a separação 

dos pais em algum período durante a infância/adolescência), da escolaridade dos pais e, 

ainda, da renda familiar, o exercício de atividade remunerada antes do ingresso na 

Universidade não esteve diretamente atrelado à renda da família e, provavelmente pela 

política de bolsas praticada pelo cursinho, universo comum a eles, não trabalharam no 

momento de preparação ao exame vestibular. 

É possível perceber que as famílias com melhor remuneração são aquelas dos 

estudantes brancos que cresceram com os pais vivendo juntos, não sendo possível 

identificar correlação direta entre escolaridade média dos pais e quantidade de irmãos nesta 

estratificação. As informações obtidas nas conversas com os alunos permitiram 

compreender os processos e dinâmicas familiares que deram outra luz aos dados (quando, 

por exemplo, os pais realizaram seus estudos, a contribuição dos irmãos na composição da 

renda familiar, entre outros). 

Se, por um lado, alguns critérios poderiam ser estabelecidos para fazer uma 

estratificação interna neste referido grupo de estudantes pesquisados (entre antiga e nova 

classe média, por exemplo), considerando renda, escolaridade, propriedade de bens 

(imóvel e carro) e tipo de trabalho exercido, diferenciando assim aqueles cujas famílias 

“realizaram suas conquistas no passado e hoje tem seus ganhos estabilizados” dos que 
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“ainda estão galgando posições e possuem conquistas recentes”
189

; por outro, uma série de 

atitudes e valores poderia ser levada em consideração além dos bens, da poupança, das 

redes de relações e do investimento na educação dos filhos (usualmente entendida como 

pagamento de escolas privadas aos filhos, mas o que poderia ser expandido para o 

adiamento do ingresso destes no mercado de trabalho). Poder-se-ia por exemplo, 

considerar também os hábitos de consumo, estratégias de busca de aumento de renda e 

projetos de vida
190

.  

Entretanto, certas contradições e fragilidades posicionais foram percebidas nas 

informações que as entrevistas realizadas com os estudantes forneceram, tornando 

importante considerar a discussão acerca da vulnerabilidade, da exposição a riscos, que 

afeta diferentemente alguns grupos, que atravessa mutações ao longo da vida (dependendo 

da fase do ciclo de vida os efeitos e capacidades de resistência são diferentes
191

) e que, em 

termos econômicos, se situa entre aqueles que superaram a linha da miséria, mas ainda não 

alcançaram a segurança própria à classe média
192

. Um grupo de indivíduos designado 

como “estruturalmente vulneráveis” seria mais inseguro e desprotegido do que outros em 

razão mesmo da sua história ou da desigualdade de tratamento, sobretudo devido à 

discriminação ou ausência de políticas e ações institucionais. 

 

As pessoas em situação de pobreza e privação extremas integram o 

núcleo dos mais vulneráveis. Apesar dos recentes progressos na redução 

da pobreza, mais de 2,2 milhões de pessoas continuam a viver em 

situação de pobreza multidimensional ou quase. Isto significa que mais de 

15 por cento da população mundial permanece vulnerável à pobreza 

multidimensional. Por outro lado, quase 80 por cento da população global 

não dispõe de proteção social alargada. Cerca de 12 por cento (842 

milhões) padecem de fome crônica, e quase metade dos trabalhadores — 

                                                 
189

 Cf. Souza; Lamounier, 2010, pp. 25- 26. 
190

 Ibidem. 
191

 “Ao contrário de modelos mais estáticos, esta análise sugere que crianças, adolescentes e adultos 

enfrentam diferentes conjuntos de riscos que exigem respostas específicas. Algumas fases da vida são 

identificadas como especialmente importantes: por exemplo, os primeiros 1000 dias da vida de uma criança, 

a transição da escola para o trabalho ou do trabalho para a aposentadoria. Os contratempos ocorridos nestes 

períodos podem ser especialmente difíceis de superar e ter repercussões de efeito prolongado.” (PNUD – 

PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO, Sustentar o progresso Humano: 

reduzir as vulnerabilidades e reforçar a resiliência. Relatório do Desenvolvimento Humano 2014a. 

Disponível em: Disponível em: http://www.sv.undp.org/content/dam/el_salvador/docs/vih-

sida/Grupos_sociales_AL.pdf. Acesso em jun/2015. 
192

 Segundo o Relatório, a linha da pobreza é estabelecida pela disponibilidade de US$ 4 por dia, enquanto a 

classe média abriga aqueles e aquelas com rendimento per capita diário de 10 a 50 dólares. Chama-se de 

residual aquele grupo com rendimentos acima de 50 dólares diários. Cf. PNUD – PROGRAMA DAS 

NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO, Perfil de estratos sociales en América Latina: 

pobres, vulnerables y clases medias. Dirección Regional para América Latina y el Caribe, 2014b. Disponível 

em: http://www.sv.undp.org/content/dam/el_salvador/docs/vih-sida/Grupos_sociales_AL.pdf. Acesso em: 

jun/2015. 

http://www.sv.undp.org/content/dam/el_salvador/docs/vih-sida/Grupos_sociales_AL.pdf
http://www.sv.undp.org/content/dam/el_salvador/docs/vih-sida/Grupos_sociales_AL.pdf
http://www.sv.undp.org/content/dam/el_salvador/docs/vih-sida/Grupos_sociales_AL.pdf
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mais de 1,5 mil milhões— trabalha em regime de emprego precário ou 

informal. Em muitos casos, os pobres - a par, por exemplo, das mulheres, 

dos imigrantes, dos grupos indígenas e dos idosos - são estruturalmente 

vulneráveis. A sua insegurança, perpetuada por longos períodos, agravou-

se e criou divisões – de gênero, étnicas, raciais, profissionais e de estatuto 

social - que não são fáceis de ultrapassar. Ainda que sejam tão aptas 

como as outras, as pessoas estruturalmente vulneráveis têm por vezes de 

enfrentar barreiras adicionais. Por exemplo, as pessoas com deficiência 

não dispõem de facilidade de acesso ao transporte coletivo, às repartições 

oficiais e a outros equipamentos públicos, como os hospitais, o que faz 

com que lhes seja ainda mais difícil participar na vida econômica, social e 

política - ou obter assistência, quando confrontadas com ameaças ao seu 

bem estar físico. Muitos sofrem mais do que um constrangimento 

estrutural na sua capacidade de lidar com as dificuldades - como os 

pobres que pertencem a um grupo minoritário, ou as mulheres com 

deficiência. (PNUD, 2014a, Prefácio, p. 3) 

 

O gráfico 22 que segue ilustra o processo de transformação social vivido na 

América Latina no último decênio. 

 

GRÁFICO 22 – Tamanho dos grupos sociais na América Latina entre as décadas de 2000 e 2012 

Porcentagem e milhões de pessoas 

 
Fonte: Elaboração PNUD a partir de estimativas por país para o ano 2000 previstas pelo Centro de Estudios 

Laborales y Sociales (CEDLAS) da Universidad Nacional de la Plata, Argentina, com base em Socio-Economic 

Database for Latin America and the Caribbean (SEDLAC) da CEDLAS e do Banco Mundial; e a partir do Banco 

Mundial (Social Gains in the Balance: A Fiscal Policy Challenge for Latin America and the Caribbean, 

Washington, DC, 2014) para o ano 2012. Nota: os números em parênteses indicam os milhões de pessoas em cada 

grupo. As porcentagens correspondem à média ponderada das porcentagens da população de cada grupo em 18 

países: Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Equador, El Salvador, Guatemala, Honduras, 

México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Perú, República Dominicana, Uruguai e Venezuela.    

 

Em suma, percebe-se que os deslocamentos da pirâmide social ocorridos aqui no 

Brasil (onde o PNUD avalia que a pobreza teve redução de 18,6%, com aumento de 5% da 

população considerada vulnerável e 12,6% da classe média entre os anos de 2000 e 
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2010
193

), configuram um movimento verificável também em outros países da região. Tal 

semelhança permite tomar de empréstimo algumas ideias (e noções) desenvolvidas por 

Martuccelli e Araujo sobre as inconsistências posicionais identificadas no Chile
194

. 

Segundo os autores,  

 

Nos encontramos, así, ante un movimiento general de compleijización de 

la heterogeneidad efectiva de las situaciones sociales. Un movimiento 

que por el momento se ha desarrollado en América Latina otorgándole 

una atención renovada a otras formas de capital (o assets – activos 

sociales). A la tríada empleo, ingresos, educación, se le añade una 

pluralidad de otros factores – el capital social, la naturaleza de las redes 

sociales, las formas de pertenecia, los diferenciales de estereotipo social, 

la capacidad de acceso y control de los códigos culturales dominantes, la 

importancia de los lugares de residencia (los barrios), el hecho de ser o no 

propietario de su vivienda – como los efectos que la vida personal y 

familiar (separaciones, decesos...) tienen sobre las trayectorias sociales. 

Se suma, además, el rol mayúsculo que ha tenido el consumo en la 

región, no solo en el proceso de dedibujamiento relativo de las fronteras 

entre os grupos sociales, sino también en la aparición de nuevas formas 

de inclusión simbólica entre los sectores populares (...) (Araújo; 

Martuccelli, 2012, p. 126) 

 

A crescente complexidade interna aos grupos sociais, as classes intermediárias, e a 

multiplicação de fatores de posicionamento social são indicativos da disparidade – e 

diversidade – de experiências sociais vividas em um mesmo grupo, o que “convida a 

reconhecer a singularização crescente das experiências dentro dos distintos estratos 

sociais”
195

. E é na multiplicidade das posições sociais singularizadas que incide o 

fenômeno transversal do forte sentimento generalizado entre os indivíduos (com exceção 

da elite consolidada em sua inabalável segurança, mas não só entre os mais pobres) de que 

sua posição é sujeita a mudanças e deterioração social, a preocupação constante de que 

tudo pode mudar, uma inquietude frente à percepção de instabilidade social, a consciência 

de que  todas as posições podem sofrer processos ativos de desestabilização, pois nada está 

conquistado, os lugares não estabelecidos, o que resulta em uma experiência de vida em 

movimento de eternas buscas de consolidação
196

. A noção de inconsistência posicional é, 

então, definida como “uma inquietude multiforme, plural em suas fontes, geralmente 

                                                 
193

 Ibidem, p. 3, figura 2. A linha da pobreza é estabelecida pela disponibilidade de US$ 4 por dia, enquanto a 

classe média abriga aqueles e aquelas com rendimento per capita diário de 10 a 50 dólares. Chama-se de 

vulnerável aquele grupo com rendimentos entre 5 e 10 dólares diários. 
194

 Cf. Araújo; Martuccelli Desafíos comunes: retrato de la sociedad chilena y sus individuos. Santiago: 

LOM Ediciones, 2012. Tomo I. 
195

 Ibidem, p. 127. 
196

 Ibidem, pp. 127-128. 
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constante, que dá lugar a uma atmosfera de preocupação posicional comum a um grande 

número de indivíduos situados em distintos estratos sociais”
197

. 

Embora seja possível perceber certas nuances entre os nove estudantes pesquisados 

neste trabalho que poderiam servir para delinear diferentes posicionamentos sociais, há 

muito mais elementos em comum entre eles (faixa etária, egressos de escola pública, 

enfrentando desafios semelhantes nos primeiros momentos da vida universitária, colocados 

diante dos dilemas da juventude, como os relativos ao ingresso no mercado de trabalho e a 

busca da independência financeira, tendo que vencer a luta da mobilidade urbana todos os 

dias, entre outros), inclusive no que diz respeito ao fato de serem filhos de famílias 

trabalhadoras, a quem a renda proveniente do salário mensal é ainda o fiel da balança do 

estatuto social alcançado (mas não consolidado). São dependentes da segurança do 

trabalho, para muitos deles incerto.  

Deixando de lado os sem-número de escalonamentos de perfis socioeconômicos 

possíveis – não apenas por duvidar dos efeitos de comparação daí provenientes, mas, 

sobretudo, mas por preferir “apreender em sua unidade uma sociedade histórica”
198

 – 

buscou-se partir da fala dos indivíduos desse grupo para ir atrás de pistas que pudessem 

levar à construção das provas estruturais que enfrentam e os constituem. 

A primeira rodada de entrevistas ocorreu próximo ao final do primeiro semestre de 

2014, momento em que a Universidade de São Paulo vivia um momento de conflitos em 

torno das políticas de contingenciamento em curso no início daquela gestão reitoral, 

levando à eclosão da mais longa greve de funcionários, professores e estudantes da 

instituição (foram 94 dias de mobilização e interrupção das atividades regulares da 

Universidade)
199

. Por isso, algumas conversas avançaram em setembro daquele ano, 

quando, enfim, o primeiro semestre letivo fora finalizado.  

 Na primeira entrevista, após esclarecer os objetivos mais amplos da pesquisa – 

compreender melhor a vida de estudantes da USP oriundos de escola pública, assim como 

os mecanismos de seleção, as políticas de inclusão e os desafios enfrentados pelos 

estudantes em suas vidas –, empregou-se como disparador uma pergunta sobre o sentido de 

estudar na USP para o estudante. Desta forma, com uma pergunta aberta às possibilidades 

de remontar passado e presente (via reflexão sobre as trajetórias construídas ou concebidas 
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 Ibidem, p. 128. 
198

 Martuccelli, 2006, p. 430. 
199

 Cf. cronologia elaborada pela Associação dos Docentes da USP, Adusp, disponível em: 

http://www.adusp.org.br/index.php/revista-adusp/326-database/campanha-salarial-2014/2158-cronologia-da-

mais-longa-greve-da-historia-da-usp. Acesso em dez/2014. 

http://www.adusp.org.br/index.php/revista-adusp/326-database/campanha-salarial-2014/2158-cronologia-da-mais-longa-greve-da-historia-da-usp
http://www.adusp.org.br/index.php/revista-adusp/326-database/campanha-salarial-2014/2158-cronologia-da-mais-longa-greve-da-historia-da-usp
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como traçadas pelo destino), instituições (escolares, familiares) e percepções de si (a 

recompensa pelo esforço, a aposta no investimento em si, as expectativas, os medos e a 

autoconfiança) tentou-se fugir das narrativas autobiográficas (da justificação das razões de 

ser quem se é) e estabelecer um diálogo sobre o acesso e permanência ao ensino superior, a 

formação em e para diferentes carreiras, com intuito de construir um conjunto de reflexões 

sobre a experiência deles em relação à família, aos amigos, com o mundo do trabalho, com 

a cidade, durante o processo de escolarização ainda em curso, com o objetivo de construir 

uma reflexão sobre a estrutura social constituinte dos indivíduos em nosso contexto social 

e histórico. A aproximação a tais temas se deu em torno da entrada na USP (O que a sua 

família achou? Quem e como é sua família? O que fazem? O que seus amigos acharam? 

Quem, como e de onde são? Amigos da escola? Qual escola? Como é e onde fica? Amigos 

do bairro? Como é? E outros amigos? De onde? O que fazia além da escola?), mas sempre 

levando em consideração o tempo e situação vividos então (Como estava sendo estar e 

viver a USP? Como fazia para chegar lá? O que fazia na Universidade? Com quem se 

relacionava e como? Como se mantinha? Como eram as avaliações e como se preparava 

para elas? Era mais fácil ou difícil que o vestibular?). Disso tudo resultou uma primeira 

visão panorâmica sobre aqueles indivíduos, o que viveram para chegar até ali e como 

lidavam com os desafios da filiação à vida universitária, os desafios e estratégias para 

construir a tão perseguida vida universitária. 

Do processo de transcrição plena das entrevistas e análises iniciais advieram as 

questões norteadoras da segunda rodada de conversas com os estudantes (o que, com dois, 

só foi possível virtualmente): como tinha sido o segundo semestre do curso (visando 

problematizar a adaptação ao curso, a relação com os colegas e amigos do curso e de fora 

da USP, as estratégias desenvolvidas, as expectativas, frustrações e novos projetos etc.), 

como estava se virando financeiramente (e as questões pertinentes às relações com a 

família, os direitos e deveres em relação a este grupo), assim como outros desafios vividos 

naquele momento.  

Assim, é a partir do modo diferenciado pelo qual vivenciam desafios estruturais 

comuns a todos que se quer aqui pensar sobre o papel da escolarização e as múltiplas 

influências sociais no percurso individual rumo ao ensino superior desses alunos; olhar 

para o trajeto repleto de expectativas e ações individuais dos alunos do PPVUSP que se 

tornaram alunos da USP é uma forma de articular as experiências pessoais com a história 

de nossa sociedade, a formação de nosso modelo educativo, os valores e aspirações sociais 



161 

 

em relação à escolarização dos jovens e a submissão a diferentes processos avaliativos, 

classificatórios e excludentes. 

Se os desafios não são específicos desses nove jovens estudantes, em muito eles se 

assemelham aos demais egressos de escola pública que atravessam a barreira estreita do 

vestibular e muito têm a ensinar sobre enfrentamento e superação de provas. Vamos a elas.  
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2. DESAFIOS E SUPORTES DOS JOVENS ESTUDANTES DA USP 

 

A partir de duas rodadas de entrevistas
200

 (perfazendo 15h30 de gravação e cerca de 

300 páginas transcritas), além de várias trocas de mensagens para esclarecimentos ou 

novas perguntas, foi possível estabelecer indutivamente, a partir dos dados já colhidos e 

comparados, em processo de generalização a partir das partes, os eixos de análise 

apresentados nesta seção do trabalho. Chamam-se provas
201

 os desafios efetivos a partir 

dos quais pudemos perceber uma ancoragem dos indivíduos às estruturas sociais presentes 

neste momento de nossa história. 

É por meio da prova familiar, de mobilidade urbana, escolar e prova da 

sociabilidade que a “inscrição concreta sobre as trajetórias e as vidas individuais das 

grandes transformações sociais”
202

 será aqui perseguida, fugindo-se assim do esquema de 

relação direta entre posição social, disposições e ação (ou, de outra forma, a declinação 

direta da história da sociedade sobre as vidas dos indivíduos) e das tentações de atribuição 

de sentido linear e coerente à narrativa biográfica reconstituída. Trata-se de enfrentar o 

desafio intelectual de, por meio da tentativa de não resumir a vida dos indivíduos a poucos 

elementos (há muitas outras provas às quais estão submetidos), escrever uma história de 

vida coletiva a partir dos depoimentos de cada um dos nove estudantes aqui pesquisados. 

Esboçando o esforço de apreender uma situação histórica e social ao nível de uma 

biografia, o estudo das provas possibilita a articulação estrutura e vida, superando as 

múltiplas difrações das posições sociais de origem, sem, contudo, não ignorá-las, como 

afirma Martuccelli: 

 

En efecto, si las semejanzas posicionales están siempre presentes, el 

proceso de individuación es irreductible a esta única consideración. 

Respetando la disimilitud de posiciones presente en el espíritu, debe 

reconocerse que existe, detrás de la aparente similitud estructural de las 

                                                 
200

 Orientadas por alguns dos preceitos da chamada entrevista compreensiva apresentada por Kaufmann em 

L’entretien compréhensif, 1996, sobretudo no que tange ao ato mesmo da conversação entre pesquisador e 

sujeitos pesquisados, na qual buscou-se quebrar as hierarquias e estabelecer uma conversação empática e 

engajada na na busca da boa questão e das táticas (entre as quais o bom humor e a identificação) que 

possibilitassem entrar no mundo do pesquisado. 
201

 É necessário fazer uma breve ponderação sobre o termo original épreuve e sua tradução: conforme 

explicam De Singly e Martuccelli (2009), a noção é mobilizada sobretudo pelos sociólogos Bruno Latour e  

Luc Boltanski, como relação de forças e de justiça, respectivamente. Aqui entre nós, o termo poderia ser 

traduzido de modo mais literal ao sentido de desafios empregado por Martuccelli como provações, contudo a 

tradução anterior de sua obra já consagrou a expressão provas. 
202

 Martuccelli, 2006, p. 14.  
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posiciones, una gran diversidad de situaciones y contextos reales que, 

durante mucho tiempo, una visión muy piramidal del orden social ha 

impedido observar. Por supuesto que siempre es necesario considerar la 

existencia de grandes factores estructurales que ordenan lo esencial de la 

distribución de oportunidades y recursos. Pero ellos no explican, sino de 

manera a lo más indicativa, los estados reales ni las múltiples variaciones 

a través de las cuales se desarrollan efectivamente las vidas personales. El 

proceso de individuación contemporáneo se efectúa en una multitud de 

contextos que no se pueden inferir a partir de una simple lógica 

“descendente” desde la sociedad y la historia. Conservando en primer 

plano los cambios históricos y los inevitables efectos del diferencial de 

posicionamiento social entre actores, las pruebas permiten justamente dar 

cuenta de la manera en que los individuos son producidos y se producen.. 

Ellas restituyen a lo social la consistencia que le es propia, derivada de la 

difracción no uniforme de los fenómenos y prácticas de la vida social. 

(Martuccelli, 2007, p. 112) 

 

Em tal empreitada analítica, compactua-se com as concepções de Martuccelli a 

respeito da consistência do social, em uma discussão ontológica sobre a natureza da 

realidade do social e das relações estabelecidas pelos atores com ela. Tal reflexão parte do 

questionamento sobre o caráter ontológico stricto sensu da realidade, “mas sobretudo na 

nossa capacidade social e cultural de definir aquilo que se passa em um momento dado 

como sendo ou não da ordem da ‘realidade’” para afirmar que as características existentes 

na realidade social por e para possibilitar a ação social (tais como os limites, os 

condicionamentos e a elasticidade das ações) não podem ser reduzidas ontologicamente 

nem aos indivíduos, tampouco às estruturas.  

Segundo o sociólogo franco-peruano, é nas ações dos atores e em suas 

consequências, que as características da vida social podem ser observadas; com o intuito de 

operacionalizar concretamente as situações sócio-históricas enfrentadas pelos estudantes 

aqui ouvidos em suas ações volta-se menos ao que são os fatos sociais à Durkheim e, ao 

invés disso, foca-se no o modo de funcionamento sui generis da vida social. Não se 

pergunta o que viveram, a quais estruturas estavam submetidos, mas qual foi o “modo pelo 

qual operam sobre nós e através de nós, além das diversas vias pelas quais nós agimos 

através deles”. É a esse universo contingente (posto que o desenrolar da vida social não é 

nem aleatório, nem tampouco necessário) estrutural ou interativo existente entre os atores 

que Martuccelli tratou analiticamente de intermundo. Assim, concordamos com 

Martuccelli sobre a necessidade de  

 

substituir sempre e por tudo a ideia de um mundo social rígido, 

organizado em torno de um princípio de ordem, por um intermundo 
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social dotado de uma série de elasticidades. A vida social é marcada por 

uma maleabilidade particular, fonte última do grau ao mesmo tempo de 

indeterminação e de coerção que os indivíduos ressentem em suas ações. 

A elasticidade própria da vida social permite que as condutas e as 

interações dos indivíduos se realizem com “sucesso” apesar do número 

considerável de falhas, de mal entendidos, de inadequações percebidas. 

Ela permite compreender como durante suas práticas, os indivíduos, 

motivados por diferentes interpretações dos acontecimentos, ou até 

mesmo definições francamente opostas de situações, podem, contudo, 

continuar a “se comunicar” ou a “interagir” uns com os outros, às vezes a 

despeito de qualquer disputa. Enfatizar a elasticidade da vida social 

equivale assim a colocar o foco sobre o claro-escuro fundamental em que 

ela se desenrola. (Martuccelli, 2006, p. 8) 

 

Tais considerações importam aqui neste trabalho, pois se considera que as posições 

sociais não são suficientes para analisar a vida individual. Além da soma de atributos 

(sexo, idade, gênero, etnia etc.) é preciso complexificar para além da percepção de 

hibridizações intermediárias entre o “alto” e “baixo” e a dinâmica de ascensão e declínio 

aberta no horizonte das vidas familiares e individuais.  

A explicitação de diferentes processos, elementos e momentos da ação individual 

não é feita de modo a reduzi-los a algum determinismo. Os contextos de ação se esticam e 

recuperam a forma inicial quando cessa a força que os moveu; podem ainda, conforme a 

metáfora indica, ceder, se deformar e até estourar dependendo da pressão ou da 

continuidade do estiramento
203

. 

Não se quer aqui falar da pura experiência da vida subjetiva, mas abordar por meio 

das provas como os obstáculos diversos, socialmente produzidos, diferencialmente 

distribuídos que os indivíduos são coagidos a enfrentar (ganhando ou perdendo, sendo bem 

ou mal sucedidos) são dependentes das posições sociais, mas podem ser heterogêneos 

dentro delas. É na maleabilidade resistente da interpretação sociológica que se pretende 

fazer das provas algo mais maleável que as simples posições estruturais, mas 

suficientemente resistentes para impedir sua dissolução em puras experiências ou vidas 

subjetivas
204

. 

Uma vez que a articulação de experiências pessoais e mudanças macroestruturais 

pode ser estudada pela individuação, perspectiva que elege como pergunta norteadora 

aquela referente ao tipo de indivíduo estruturalmente produzido em uma sociedade em um 

determinado período histórico, ao invés de perseguir a elaboração analítica de uma 

tipologia de características morais, psicológicas ou existenciais a partir da descrição dos 

                                                 
203

 Cf. Martuccelli, D. La consistence du social: une sociologie pour la modernité, Rennes: PUR, 2005, p. 39.  
204

 Ibidem, p. 209 
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efeitos que a vida social produz nos indivíduos (como poderiam ser a anomia, a alienação, 

a desorientação etc.), neste trabalho, sob inspiração da metodologia erigida por Martuccelli 

que privilegia uma perspectiva que nega a identificação das particularidades individuais 

como meras consequências estruturais, por conceber que o indivíduo não é apenas efeitos 

diretos das circunstâncias, mas resultado da combinação entre a natureza estrutural das 

provas enfrentadas e o trabalho dos indivíduos (no modo pelo qual percebem e enfrentam 

os desafios a partir de seus ideais e experiências pessoais), tentar-se-á conhecer e 

demonstrar como “se produzem os indivíduos ao enfrentar os problemas e demandas 

cotidianos e ordinários”, no próprio processo de individuação, com intuito de, ao final do 

trajeto, “desenhar uma cartografia particular, capaz de descrever a sociedade e seus 

principais problemas condensada em um conjunto de grandes provas estruturais (...) que se 

devem enfrentar e em cujo enfrentamento se produzem os indivíduos”
205

. 

As provas são o operador analítico desenvolvido por Martuccelli para dar conta de 

fazer análise sociológica de uma sociedade singularista como a contemporânea, dando 

conta estruturalmente dos fenômenos coletivos à escala dos indivíduos, abordando 

concomitantemente “as dimensões estruturais da singularização em curso e as experiências 

vividas próprias às singularidades individuais”. As disputas societais à escala dos 

indivíduos, as avaliações (constantes e cada vez mais personalizados) e desafios inelutáveis 

da vida social têm resultados incertos, mas os indivíduos têm opções e escolhas coercitivas 

e ambivalentes que podem ser mostradas no enfrentamento das provas
206

.  

No enfrentamento das provas os indivíduos podem se singularizar porque podem 

agir de diversos modos – é capaz de ser ator, portanto –, além do que, pela exigência de um 

engajamento, da implicação e do esforço na resposta ao desafio vivido que o estudo das 

provas permite a percepção subjetiva do indivíduo. Desta forma, dando conta tanto da 

estrutura quanto da singularidade dos atores proveniente das respostas aos desafios, “a 

prova, em sua economia analítica é assim indissociável de uma tripla caracterização do 

ator: uma visão ativa (o ator é aquele que é capaz de agir outramente), uma visão moral (o 

ator é aquele que enfrenta uma prova) e uma visão estética (o ator é aquele que 

experimenta)”
207

. 

Estudar essas provas aqui eleitas por meio das entrevistas realizadas permite 

examinar um grupo de processos significativos para a construção desses estudantes, 
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 Araújo e Martuccelli, Desafíos comunes, 2012, pp. 15-16. 
206

 Cf. Martuccelli, La société singulariste, 2010a. 
207

 Martuccelli, 2010a, p. 119. 
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embora sejam parte constitutiva de toda trajetória de vida (as relações familiares, amicais, 

escolares e a busca de independência, geralmente pelo trabalho)
208

. Não se trata de ilustrar 

uma tese a partir das falas recolhidas, mas de partir de um grupo de estudantes de perfil 

semelhante inseridos em uma mesma situação (a conquista do ingresso na Universidade de 

São Paulo) para levantar hipóteses a respeito de nossa estrutura social e como esta constitui 

as provas por eles enfrentadas. 

Justamente na tentativa de perceber as diferentes respostas dadas subjetivamente 

pelos indivíduos às provas, na abordagem da relação entre a estrutura social e a biografia 

dos indivíduos, tentar-se-á perceber as ambiguidades relativas a seus suportes. Suporte é a 

maneira pela qual o indivíduo estabelece sua relação com seus apoios no mundo, 

considerando que todos os indivíduos são dotados de suportes graças aos quais podem se 

construir e se manter socialmente eles seriam o conjunto de sustentações que mantém o 

indivíduo face ao mundo. Vanessa Stettinger em uma análise sociológica dos suportes 

aplicada no caso de indivíduos em situação de precariedade, faz uma síntese das ideias de 

Martuccelli sobre suportes e afirma que o estudo do que “suporta” os indivíduos permite: 

ultrapassar os limites postos por uma análise em termos de capitais e de recursos e 

compreender as atitudes (conscientes ou inconscientes) que o indivíduo adota a fim de 

trazer a si mesmo aquilo de que precisa para enfrentar uma determinada situação
209

. 

Ainda, é importante considerar que os suportes podem ser “materiais ou simbólicos, 

próximos ou distantes, conscientes ou inconscientes, ativamente estruturados ou 

passivamente sofridos, sempre reais em seus efeitos e sem os quais, estritamente falando, o 

indivíduo quase não subsistiria”
210

. 

Desta forma, na sequência deste trabalho, algumas provas comuns aos jovens 

estudantes universitários pesquisados, as diferentes respostas dadas aos desafios os 

impactos subjetivos (e alguns suportes) decorrentes da vivência deste processo constante 

de se construir serão analisados como estratégia mesmo de refletir sobre a vida e, mais que 

isso, sobre a constituição de jovens em nossa sociedade atual. 
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 Martuccelli, 2006, pp. 22-23. 
209

 Cf. Stettinger, 2004, pp. 44-45 
210

 Martuccelli, 2002, p. 64. 
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2.1 PROVA FAMILIAR 

 

TENSÕES E CONTRADIÇÕES DA HERANÇA FAMILIAR: NA 

ENCRUZILHADA ENTRE O APOIO E A DÍVIDA (I)MATERIAL 

 

A MESMA MÃO QUE DÁ É A QUE COBRA? AS AMBIGUIDADES DO 

INVESTIMENTO FAMILIAR 

 

Não é novidade falar da quebra de hegemonia do modelo familiar tradicional (da 

monoparentalidade propiciada por diversos fatores até as relações homossexuais, passando 

por recomposições de todos os tipos, concubinatos, casais não co-habitantes, entre outros), 

inclusive em um país tão fortemente marcado pelo aspecto religioso (a legitimidade do 

casamento era proferida pela Igreja, via casamento religioso) e pelo patriarcalismo como o 

Brasil. 

Faz parte desse processo de tensionamento das estruturas sociais colocar em 

questão o lugar da autoridade na família. O papel de suporte que desempenha na vida 

desses estudantes é inequívoco, mas como se articula o jogo entre dívida moral e os 

compromissos éticos, entre aspirações democratizantes das relações e relação 

intergeracional
211

 que passa, muitas vezes, pela distribuição de papéis fixos em que a 

dependência financeira se relaciona de modo ambíguo à subordinação e heteronomia nas 

relações
212

?  

Em muito é sobre a família que recai parte da insuficiência institucional de nossa 

sociedade
213

, sendo no interior e por ação dela que alguns benefícios se efetivam na vida 

dos indivíduos. E é no limiar entre gratidão e cobrança que parte da constituição desses 

estudantes ocorre. 
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 Cf. Martuccelli, 2006, pp. 159-210; Araujo e Martuccelli, 2012, pp. 99-232.   
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 A discussão sobre a relação entre autonomia e independência é magistralmente apresentada por De Singly 

em várias de suas obras, como Libres ensemble:l’individualisme dans la vie commune, 2000, e Les uns avec 
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 Sobre a importância da atuação familiar sobre a escolaridade dos filhos, ver, por exemplo,  a discussão 

sobre parceria das famílias pobres em Periér, École et familles populaires: sociologie d’un différend, 2005,  e 

sobre a parentocracia das famílias de classe média em Um tema revisitado: as classes médias e a educação 

escolar, artigo programático de Maria Alice Nogueira apresentado no I Colóquio Luso-Brasileiro de 

Sociologia da Educação em 2008 e publicado no compêndio Família, escola e juventude: olhares cruzados 

Brasil-Portugal, organizado por Juarez Dayrell, Maria Alice Nogueira, José Manuel Resende e Maria 

Manuel Vieira e pubicado em 2012. 
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 A longa discussão acerca da transmissão dos capitais na esteira da herança crítica 

da obra de Bourdieu a respeito, sobretudo, da formação do capital cultural
214

, suas 

características de acúmulo, distribuição e sua implicação na trajetória da posição da família 

no espaço social, via estratégias e investimentos
215

, e o peso da posição de origem na 

formação dos indivíduos, passa pela percepção da importância de outros fatores da vida 

familiar na formação dos indivíduos, como as interações e relações (permeadas de 

características simbólicas) em uma história social, mas, concomitantemente, de 

singularização dos indivíduos.
216

  

Nesse processo de constituição de si, não há abandono total dos laços, ainda que se 

duvide das heranças do passado, pois, vivemos, como afirma De Singly, o drama da 

segunda modernidade que funde paradoxalmente liberdade e pertença, construir a própria 

identidade em relação aos outros com os outros, sem negar-se a si mesmo
217

, ou, como 

afirma posteriormente: para ser membro da sociedade deve-se tornar um indivíduo 
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 Cujo antecessor direto, volume cultural, foi desenvolvido por Paul Clérc, conforme é possível perceber em 

duas pesquisas por ele publicadas em 1964, La famille et l’orientation scolaire au niveau de la sixième. 
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social do chefe da família – assim como renda e instrução dos pais - com a possibilidade de sucesso escolar 
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Escritos de Educação, sob organização dos professores Afrânio Catani e Marialice Nogueira 1998 e no 

capítulo As contradições da herança, parte da obra coletiva A Miséria do mundo, 1997. 
216
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individualizado sob algumas condições que permitam a emancipação sem que se perca as 

possibilidades de reconhecimento das diferenças, da opção de estar junto do grupo e de se 

separar daquele convívio horizontal (posto que baseado na reciprocidade do respeito 

mútuo) quando se desejar retirar de cena
218

. 

É por essa perspectiva que se lê aqui as inúmeras declarações de débito com as 

famílias, como se percebe nas falas de Danilo, estudante da Poli que mora com a família 

composta pela mãe (separada do pai desde que ele tinha 10 anos) e por dois irmãos mais 

velhos: “para minha mãe, ela sempre pediu que a gente fosse, que a gente se esforçasse nos 

estudos e tal, mas eu não sentia que era uma obrigação para mim fazer faculdade, né? Acho 

que pros meus irmãos talvez sim. Eles queriam isso para eles. Mas para minha mãe talvez 

não, ela queria, eu penso que ela queria que talvez a gente trabalhasse e ajudasse em casa. 

Mas... fazer faculdade não era uma obrigação.”. A mãe deles não trabalha mais, ajuda a 

cuidar da avó doente que mora em outro município, razão pela qual a participação dos 

irmãos é muito grande em sua vida, inclusive no aspecto material, pois ele contava com 

uma pequena pensão enviada por seu pai, mecânico, até que completasse 18 anos. 

 

Danilo: Bom, eles superapoiavam, né? Eu nunca fui desestimulado pela 

minha família para deixar de estudar para trabalhar. Muito pelo contrário, 

é... assim que eu entrei na universidade e falei que o curso era em período 

integral e que não ia dar para eu trabalhar, pensava que eles iam falar 

“então desiste, você tem que ajudar em casa”. Mas não, eles me apoiaram 

muito, falaram: “não Danilo, a gente segura as pontas, você vai conseguir 

estudar e talvez quando... você vai conseguir fazer um estágio, você está 

numa universidade boa e... você vai poder ajudar mais tarde. Até lá a 

gente segura as pontas, como a gente tem feito até agora”. (Engenharia 

Mecatrônica integral, 18 anos) 

 

Esse apoio não era explícito e, por vezes, se travestia de investimento material, pois 

o estudante conta que de certa forma já sabia que seria assim, porque, afinal de contas, 

nunca havia trabalhado anteriormente e, porque, em suas palavras “terminei o ensino 

médio só estudando e nunca eu tive essa pressão para trabalhar dos meus irmãos, né? Eles 

sabiam que eu tava no caminho certo, de certa forma.”. Qual era esse caminho certo? Era a 

dedicação aos estudos, como afirma Danilo: “Estava estudando e quando eu entrasse em 

uma universidade eu saberia que eu ia recompensar eles por isso, tendo um bom emprego e 

ganhando o suficiente para ajudar também na família.”. Assim, contando com uma 

pequena pensão do pai, Danilo também contribuía ao orçamento familiar, o que amenizava 

a pressão dos irmãos mais velhos e da mãe para ajudar em casa, o que o levou a sentir – e 
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poder afirmar – que sempre teve apoio. O jovem universitário sentia esse investimento 

familiar para que pudesse se dedicar aos estudos, mas não percebe que ele vinha 

acompanhado de pressão, se havia uma era dele próprio, como conta:  

    

Danilo: Sim, tinha essa pressão minha, acho que era maior do que as 

outras. Uma pressão minha, de eu ter que estudar numa universidade... de 

ter essa dedicação, essa disciplina. É claro que influencia também essa 

pressão dos meus amigos e dos meus familiares e professores, porque eu 

pensava: “eu tenho que estudar numa boa universidade não por mim, mas 

também por eles”. Isso só me focou mais ainda para conseguir. Eu não sei 

o que aconteceria comigo se eu não passasse da minha primeira vez, aí eu 

provavelmente eu não teria condição de pagar um cursinho e eu teria, sei 

lá, que ajudar mais em casa, porque aí sim eu não teria tanto 

investimento. Então eu pensava muito no futuro: “puxa, e se eu não 

passar, o que vai acontecer, né? Eu vou ter que ajudar em casa e meu 

sonho de fazer uma boa universidade, de ter um bom emprego, de fazer 

faculdade de engenharia talvez esteja mais longe ainda”. Então tinha sim 

essa pressão para eu passar de primeira. Eu não poderia deixar de passar, 

senão eu acho que não daria certo. (Engenharia Mecatrônica integral, 18 

anos) 

 

Para Danilo, é importante afirmar que atualmente, no âmbito de sua vida 

universitária em curso, o recebimento de uma bolsa universitária ajuda com sua 

manutenção e, mais ainda, permite que não dependa dos familiares, como afirma: “Então, 

eu não dependo tanto dos meus irmãos ou da minha mãe... consigo me manter na 

universidade por esses programas de inclusão.”. 

Esse apoio material também ocorre com aqueles que já trabalhavam durante a 

realização dos estudos no Ensino Médio, caso de Vitor, que teve um alívio na contribuição 

do orçamento doméstico em uma espécie de substituição ao pai ausente, de modo análogo 

ao vivido no outro pólo por Danilo, acima, para se dedicar aos estudos na graduação 

quando de sua entrada na USP, após fazer um ano de curso na FATEC. 

Segundo Vitor, sua família (mãe, irmã e tios mais velhos) dizia a ele que teria que 

continuar os estudos fazendo uma faculdade, qualquer curso em qualquer faculdade, pois a 

despeito do que “fosse ser” este seria o “caminho correto”, como aparece em sua fala 

remetendo-se ao que ouvia dos parentes. Entretanto, como o pai de Vitor não mora com a 

família desde que este era pequeno, o estudante tinha que contribuir com a mãe empregada 

doméstica (o centro da casa, inclusive no aspecto financeiro da família) e com a irmã babá 

para pagar as contas da casa (na qual mora também um irmão de nove anos), além de 

alguns gastos próprios, o que o levou a trabalhar desde o primeiro ano do Ensino Médio. 

Ele trabalhava em uma loja para ajudar sempre a mãe “da forma que podia”, pagando 
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contas de luz e de água, ou “ajudando, tipo, sei lá, no, no futebol do meu irmão, que ele 

tinha, que ele queria fazer e que a gente dava pra pagar. Ou no inglês, tipo que ele queria 

fazer e que a gente tinha que ajudar. Ajudava desse jeito, né?”. 

Da necessidade de trabalhar e da vontade de “se engajar na causa do estudo para o 

vestibular” desde que descobriu a existência dos cursinhos populares e começou a pensar 

no “lance do Ensino Superior” no terceiro ano do Ensino Médio, quando, como disse, 

“conseguiu se atentar para as coisas” Vitor se viu na encruzilhada do “ah, então faça por 

você mesmo”: estar trabalhando e concluindo o Ensino Médio era parte do percursos, mas 

a busca de ingresso em uma Instituição de Ensino Superior pública, o que demandava a 

passagem por um cursinho não estava no roteiro. Se “o Ensino Superior tinha que vir de 

qualquer jeito”, caberia ao estudante os encargos e investimento em um cursinho, “uma 

coisa mais independente, que eu quis fazer e que era, assim, diferente pra todo mundo”, 

como diz, o que o levou ao malabarismo de ter de conciliar o trabalho para a necessária 

ajuda financeira em casa, com o término do terceiro ano do Ensino Médio e o cursinho: 

“Contanto que eu conseguisse fazer as outras coisas direito e não reprovasse de ano, né? 

Daí conseguir conciliar isso tudo no terceiro ano foi bem complicado”, pois além de 

conciliar as atividades, Vitor tinha “coisas mil na cabeça”. Além da cobrança familiar, em 

casa, o jovem se via diante do que denomina de “cobrança do mercado”, a percepção de 

certa expectativa social sobre si, como afirma: 

    

Vitor: Se você fica parado no tempo, você vai ser tachado de qualquer 

coisa no meio social e isso não é legal. E conseguir conciliar as três 

coisas foi bem complicado no terceiro ano, e isso foi um dos motivos 

porque eu não consegui me dar bem no vestibular, até porque a minha 

educação tava atrasada desde muito antes. Então, em um ano eu não ia 

conseguir recuperar tudo, sabe? E aí, prestar o vestibular foi bem 

complicado, assim. (Geografia noturno, 19 anos) 

  

Agora na Universidade, Vitor parou de trabalhar para estudar. Conseguiu bolsa 

estudantil e foi negociar em casa, com a família acostumada a contar com parte da renda 

do trabalho dele para se dedicar exclusivamente aos estudos no começo da graduação, 

como conta na sequência:  

 

Vitor: Então... é por isso que eu optei, conversei em casa com todo 

mundo e, e vi as possibilidades de acontecer de no primeiro ano eu ficar 

só estudando, me mantendo com as bolsas que eu conseguisse... pra no 

primeiro ano eu conseguir me fundamentar direitinho, pra nos outros anos 

se eventualmente eu tivesse que estagiar e... o que penso que eu preciso 

fazer, ou tivesse que trabalhar mesmo se as coisas não dessem certo, é... 
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eu teria, eu pudesse fazer e descobri que dá pra fazer, né? (Geografia 

noturno, 19 anos) 

 

Essa situação propicia a ele um retorno a certa situação de pressão que já sentira à 

época em que tomou a difícil decisão de trancar o segundo ano do curso que fazia na 

FATEC e se dedicar à preparação do curso pré-universitário: tratava-se sempre de uma 

única (e última) chance. Agarrá-la era vivida pelo jovem universitário como um agarrar-se 

a ela, à chance de provar-se e de provar aos seus outros próximos que o investimento valia 

(porque valeu, deu certo!) à pena. Desta forma, vivendo uma confiança desconfiada, a 

chance de ousar mas com os pés no chão, Vitor vivenciou o apoio familiar ao risco de 

tentar conseguir o impossível, pois sentia que era “meio impossível pras pessoas, né, tipo 

eu entrar, eu entrar na USP, eu entrar... eu entrar na USP, de fato! Porque, acho que o 

nome ter peso, o peso do nome da Universidade tinha mais peso pras pessoas que 

avaliavam o fato de eu ter entrado, assim.”. Ele conta a ambiguidade dessa relação da 

família com suas “impossíveis expectativas” só autorizadas quando tornadas possíveis: 

 

Vitor: Era uma coisa assim (...) “você faz o cursinho, estuda e faz o que 

você conseguir... mas... não abre mão das coisas básicas, que é, né?, tipo, 

ter acesso, ter uma vida, tipo, de gente responsável etcétera. Então, é isso! 

Quando eu passei na graduação , tipo a minha mãe, é.. no segundo ano 

que eu tipo, que eu larguei, que eu falei “olha vou trancar a faculdade pra 

eu trabalhar e fazer cursinho, porque não é o que eu quero fazer e 

etcétera”. Aí, tipo, ela falou “não, ok, então vamo apoiar”, aí ela me 

apoiou pra caramba e etcétera; falou “não, já que é isso, então vai!”. E aí 

ficou, ta, todo, ficou uma torcida, mas aquela coisa, né? “se não der, já 

sabe, né? Tem que voltar pra FATEC, voltar a estudar e parou com essa 

coisa toda, né?”. Assim, “é sua última chance”, como se fosse, mais ou 

menos assim [risos]. (...)Tinha a pressão do vestibular, que era, tipo “seja 

aprovado”, porque eu queria ser aprovado e tinha a pressão “olha ou você 

passa esse ano, ou você, tipo, volta, sei lá, segue a sua vida normal 

porque isso é perda de tempo”, teoricamente, pra ela. É uma lógica que 

eu não consigo explicar [fala baixo, como se fosse para si mesmo]. E 

quando veio o resultado, aí eu falei “não, ok”, aí na época dos 

vestibulares eu falei “não, eu vou me abster desse...” aí quando eu passei 

nas primeiras provas dos vestibulares, eu falei “não, eu vou, eu vou 

estudar pra caramba porque eu quero passar na segunda fase. Aí fiquei 

numa época, tipo, todo mundo viajando e eu em casa sozinho estudando 

porque aquilo valia à pena pra mim naquela hora. E eu fiquei estudando 

todo esse tempo assim, e aí, tipo, fiz as provas... e a gente nunca sabe se 

vai passar ou não, quando sai assim da sala. Ok [risos]. Voltei pra casa e 

falei “vou continuar com a minha vida, trabalhar e tudo”. E aí, quando o 

resultado saiu, sei lá, dia... no comecinho de fevereiro etcétera, eu já tinha 

passado na UNESP e eu ia embora. Eu também já tinha passado na 

Federal, eu também ia embora, mas aí eu acabei, acabei... aí quando saiu 

o resultado da FUVEST, aí eu falei “poxa... né?”.  Meu nome tava na 

lista, assim. Minha  mãe me ligou e falou “olha, seu nome tá na lista e 
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aí?”. Aí, toda aquela alegria, aquela coisa, não sei o que, aí chegou em 

casa, aí, tipo, tinha valido tudo à pena, deu certo assim, agora... a parte 

mais difícil já foi, né? Eu achava [ fala baixo, como se fosse pra si mesmo 

e ri]. Aí, agora, é... estuda, né?, tipo... Aí, nessa hora falaram assim “não, 

se o cara abriu mão de tudo isso pra estudar, e aí conseguiu o que ele tava 

tanto querendo fazer, vamo dar uma chance”. Aí foi nessa hora que, tipo, 

eu falei “olha, eu preciso me focar nisso e etcétera” e aí  teve toda essa... 

discussão  que a gente teve. Aí “vai e faz direitinho e tal”. (Geografia 

noturno, 19 anos) 
 

Fazer direitinho significava não poder mais ajudar em casa, sobrecarregando 

inclusive a irmã, que também faz faculdade (privada) e deixando de oferecer contribuição 

para as contas básicas da família ou dos cursos e atividades extras do irmão mais novo 

(inglês e futebol) que pagava. Nessa negociação, Vitor teve de lidar com o sentimento 

ambíguo da relação familiar que investe, cobra, mas compreende, como conta: “eu falei 

‘olha, eu posso... parar, porque eu preciso... disso, assim. Não é ser egoísta, tipo, é ...parar 

porque eu acho que é importante pra mim agora, investir nisso, porque é... uma coisa 

etcétera’. Aí, tipo, teve toda uma compreensão”. 

No caso de Camila, o aspecto que pesa mais é o do investimento afetivo atribuído 

por seus pais, especialmente da mãe, na esperança de que a filha realizaria enfim os sonhos 

não-realizados por ela, herdando a perspectiva ascendente da família consolidada no 

prolongamento escolar. Convocada e matriculada na UFRJ, a estudante foi “resgatada para 

próximo da família” com a aprovação na USP quando já estava no processo de solicitação 

de bolsa e procura de moradia no Rio de Janeiro. O resultado antecipado e então frustrado 

do SISU e a distância da filha mais velha não foram os únicos sentimentos da família dela; 

ela destaca o imenso orgulho dos pais quando souberam de seu ingresso na USP: 

 

Camila: Orgulho também. Eles, eles sempre me apoiaram bastante, 

sempre foram... é... no ano que eu não passei, eu fiquei muito, muito 

chateada, né? Eles sempre, daí... eles me deram a, a força, assim. Eles não 

pegaram no meu pé, não mandaram eu trabalhar, como normalmente 

acontece, né?, com os alunos da minha escola. A gente vai, presta e 

quando não passa, normalmente as, os pais obrigam a trabalhar pra poder 

juntar o dinheiro e pagar uma universidade. (...) Né? Agora, eles fizeram 

diferente: eles me deram apoio, falaram “não, não precisa trabalhar, fica 

só estudando” e, então, foi um... um... foi um alívio também pra eles, ter 

dado certo, assim, por eles terem me dado essa oportunidade... de estudar. 

(Ciências Atuariais, 19 anos) 

  

Para a estudante, o ingresso na Universidade de São Paulo foi vivido como 

retribuição do investimento parental, pois “já que eu não trabalho ainda e tudo o mais, eu 

acho que de certa forma a, é, é a forma sim de eu contribuir mais com o reconhecimento 
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deles, com o amor que eles deram pra mim, com tudo, assim.”. Camila sente que os pais 

não quiseram que ela fosse trabalhar por conta do apoio dado a ela, sobretudo por parte da 

mãe, como relata: 

 

Camila: Eu acho que porque os meus pais sempre... sempre me 

apoiaram, me apoiaram bastante, assim. Acho que principalmente, 

principalmente a minha mãe. Ela sofreu muito na infância, na 

adolescência, ela engravidou de mim muito nova [com voz embargada], 

ela tinha dezessete anos quando ela engravidou de mim, então ela, ela 

perdeu muita coisa. E ela sempre quis fazer faculdade... e não pôde. Ela 

queria fazer pedagogia, inclusive. E... então, eu acredito assim que ela vê 

nos filhos dela é... como se fosse uma realização dos sonhos... dela, né? 

Principalmente a minha mãe, mas meu pai também, de certa forma. 

Então... é... eu acredito por isso. Minha mãe, ela  foi sempre muito de 

deixar tudo muito nas costas dela, né? Ela trabalha bastante, ela... ela não 

deixa faltar nada em casa. Então, ela sempre fez isso pra... realmente... 

conseguir realizar nossos sonhos e de certa forma... realizaria os dela 

também, acredito. (Ciências Atuariais, 19 anos) 

 

 Já na Universidade, devido ao investimento e toda a carga emocional que advém 

da relação com os pais, Camila percebe que tem uma grande responsabilidade diante de 

seus estudos: o baixo desempenho transfigurado na reprovação em uma disciplina é vivido 

como culpa, pois ela se sente errada por não ter se dedicado mais “aos estudos propiciados 

pelo investimento afetivo dos pais”. 

 

TRABALHO DOMÉSTICO: A DISPUTA PELA LAVAGEM DA ROUPA SUJA EM 

CASA 

 

Além do suporte afetivo e material propiciado pela família, é possível perceber 

nesse grupo de estudantes a existência de uma espécie de moratória, um período no qual 

algumas responsabilidades com o trabalho estão suspensas
219

. Um aspecto interessante 
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desse investimento recai sobre a divisão das tarefas domésticas, das quais, muitas vezes, os 

jovens pesquisados, caracterizados pelo alto rendimento escolar que os levou até o ingresso 

na Universidade, por muito devido ao sobreinvestimento familiar, acabam sendo 

dispensados em diferentes momentos da vida. Isso acontece, por exemplo, com Natália, 

que mesmo sendo estudante de curso integral de Química chega à noite em casa. No 

entanto, é dispensada das tarefas de casa,  não tendo obrigações fixas não apenas devido à 

exaustão, pois sua mãe não deixa muita coisa para ela fazer, porque “meio que, fala que ela 

foi tratada como se fosse sempre necessário fazer as coisas de casa e ela quer que seja o 

contrário comigo, quer que eu seja mais independente, pra não ser, eu não ser igual ao que 

aconteceu (...) minha mãe, ela tem cabeça bem aberta pra isso, tipo... ela fala assim “você 

está estudando, a prioridade é estudar”. O jeito que Natália fala sobre o assunto dá a 

impressão que entende que esse é o jeito da mãe ajudar, pois “ela, tipo, tem a consciência 

de que está sendo muito difícil pra mim”.  

Na dinâmica familiar, contudo, a política de divisão de trabalhos domésticos não 

ocorre sem tensões e conflitos, sobretudo devido às questões de gênero e às percepções e 

sentimentos de injustiça na participação de cada um nas obrigações familiares
220

. Tal 

disputa pelo tempo livre – usado para reinvestimento nos estudos ou não – dá a tônica de 

muitos dos conflitos da fratria, conforme algumas falas dos estudantes sobre conflitos 

motivados por “ciúmes” devido ao privilégio atribuído ao outro, do que decorre uma 

sensação de injustiça. É o caso das relações de Camila com os familiares, sobretudo com a 

tensão aflorada em um momento em que a estudante pensava em buscar moradia próxima à 

USP e com acometimento de problemas de saúde da mãe: 

 

Camila: Só que agora, por exemplo, se eu vier pra cá, eu teria que fazer, 

eu não, eu ficaria só, de repente, com a roupa, o que dá pra fazer de final 

de semana, e a louça, por exemplo, não ia dar. Então ficaria, é, 

automaticamente, pra minha irmã. Então... vai ser um negócio 

complicado também pra minha irmã, porque digamos que eu vou ter que 

passar um pouco do peso pras costas dela automaticamente. Ano passado, 

inclusive, eu tive muitas brigas com a minha irmã, foi um dos problemas, 

por conta disso, por exemplo, ela não entender o fato de que na 

Universidade eu teria muito mais responsabilidade do que tinha quando 

eu tava no Ensino Médio. E ela ainda, ela não aceita isso, sabe? Ela tem 

muito ciúme de mim, também. (...) Essa é uma das coisas que eu esqueci 

de comentar no segundo semestre: um dos problemas que eu tive foi com 

a minha irmã, assim, porque a gente, a gente ficou com a amizade bem 
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abalada por causa disso, porque ela é muito ciumenta e ela não entende o 

fato de que eu tenho que me dedicar mais à Universidade do que eu me 

dedicava no Ensino Médio, por exemplo. Não entra na cabeça dela (...) 

em questão de, de eu ajudar em casa, entendeu? Algumas tarefas que 

eram minhas teve que passar pra ela. Por exemplo, limpar a casa, era eu 

que limpava. A partir desse, do ano passado, passou  ser ela. Antes ela 

não fazia nada. É que a minha irmã também, ela tem alergia a muita 

coisa: a pó, a não sei o quê. Então... ela tá tendo que tomar mais 

antialérgico. Mas, é assim, é que... se... por conta da alergia dela, ela não 

teria que ajudar em casa, mas se ela não ajudar em nada, não dá. Então, 

fica complicado por isso, ela fica falando que eu sou egoísta, que eu só 

penso em mim, ela não entende a situação. É... é outro ponto complicado, 

a minha irmã. (Ciências Atuariais, 19 anos) 

 

Na mediação do conflito entram em questão várias nuances familiares, como as 

expectativas desiguais que os pais nutrem de cada filho e a própria contribuição no 

trabalho doméstico. No caso da família de Camila, o pai só cuida dos cavalos que ganhou, 

o que exige enorme esforço físico, para o qual conta com a contribuição do irmão mais 

novo da estudante, garoto tido pela família como sem aptidão aos estudos, como ela conta: 

“todo mundo lá em casa já tá, já tem meio consciência que o meu irmão não vai chegar a 

fazer uma faculdade, sabe? Que no máximo ele vai se formar no Ensino Médio e vai ser 

bem complicado. Então a gente, a gente tá no consenso de que ele vai ser trabalhador, vai 

ficar naquilo e acabou.”. A ajuda ao pai com os cavalos enquanto espera a idade para poder 

começar a trabalhar é um juízo da família que se soma ao machismo que interdita a ajuda 

do irmão nas tarefas de dentro de casa, terceira força que poderia dar um possível ponto de 

equilíbrio para Camila no conflito com a irmã, como afirma:  

 

Camila: O maior problema é o meu irmão, porque ele não faz nada, não 

ajuda com nada. Ele é bonzinho, mas até aí... Então, assim, é... eu acho 

que é o meu irmão que deveria varrer a casa pra Giovana não ter que 

passar pela alergia. Mas, enfim, isso aí a gente tá conversando com ele. 

(...) É, daí isso... isso, exatamente. Aí tem toda aquela carga 

preconceituosa, o meu pai, ele é muito machista. (Ciências Atuariais, 19 

anos) 

 

É interessante perceber como essa divisão de tarefas domésticas passa por outros 

jogos na configuração familiar, como também atestam as falas de Thiago, que, apesar de 

ter crescido em meio a mãe e quatro irmãs (cujos pais estão separados desde que tinha 

apenas 4 anos de idade), compartilha das atividades em casa, mesmo trabalhando durante o 

Ensino Médio. “Tinha, como todas tinham. Às vezes minha mãe dizia que eu tinha que 

arrumar tal coisa no quintal porque sou menino e minha irmã ficava com a louça, por 

exemplo, mas isso sempre foi problematizado em casa e as tarefas eram iguais”. Thiago 
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exclui da divisão aquelas tarefas de maior esforço físico que acabavam ficando por conta 

dele. Não apenas “mais sensível”, como se diz, devido ao crescimento em um ambiente 

feminino, mas Thiago parece ter uma noção de justiça no que diz respeito às divisões de 

tarefa “Como saí de casa, nos organizamos de forma igual nos diretos e deveres na 

república. E mesmo quando morava na casa da minha mãe e estudava na USP, não mudou 

muita coisa, a única coisa que mudou foi o tempo disponível pra ajudar nos deveres 

domésticos. Havia um revezamento natural e cada um fazia o que podia. Claro que rolava 

alguns desentendidos e discussões, mas normal”. 

 

ENTRE AUTONOMIA E INDEPENDÊNCIA: COMO SE “LIVRAR” DOS PAIS 

 

O tempo disponível para a participação nas tarefas domésticas aparece como 

critério de divisão do trabalho também para justificar a não participação, caso de Gabriela, 

cuja mãe parou de trabalhar para cuidar dela e do irmão assim que nasceram e sobre quem 

recai a responsabilidade doméstica. Nesse jogo entre dependência financeira, espaço para 

desenvolvimento de autonomia sobre si mesmo e tempo para estudar ou trabalhar, é 

interessante se deparar com a fala de João Pedro, estudante de Economia que trabalhou ao 

longo de todo o Ensino Médio como aprendiz desde os 15 anos, decorrência de um curso 

profissionalizante que fez no SENAI, e que parou de trabalhar apenas para se dedicar à 

preparação para o vestibular da USP. Ele, que estava ansioso por iniciar logo um estágio na 

área econômica mas que se viu frustrado por não poder fazê-lo neste início de graduação,  

afirma peremptoriamente que não ajuda em nada em casa. Segundo conta João Pedro, ele 

só “perde para o pai em termos de inação doméstica” pois ainda tem que cuidar do próprio 

quarto, seu refúgio de autonomia.  

Para ele, apesar de voltar à dependência familiar, “agora tenho que pedir grana para 

os meus pais, coisa que eu não gosto de fazer (...) sei lá, eles nunca me regularam, mas eu 

não gosto de ficar pedindo não”, a situação está devidamente negociada com gastos fixos 

basicamente com transporte e alimentação, mas com abertura para eventuais pedidos de 

dinheiro para festas e saídas, apesar da ênfase de João Pedro “Não peço muito dinheiro”. 

Ele pede ao pai, que não costuma cobrá-lo muito, “é muito tranquilo”. 

Com tranquilidade parece que João Pedro encara essa perda relativa de 

independência financeira, não aparentando sentir-se incomodado, justamente por perceber 

a existência de um espaço de autonomia construído na relação com os pais. Se de um lado 
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os pais não cobram muito rendimento escolar dele, pois “sabem que eu não funciono desse 

jeito”, acha que vale à pena abrir mão daquela situação devido à graduação na USP 

“Imaginando, principalmente imaginando que pra eu conseguir fazer uma faculdade legal e 

o que eu teria que pagar pra isso... acabaria que meu salário seria todo destinado a isso, 

então... É melhor estudar na USP e não trabalhar do que gastar todo o dinheiro e não.”.  

Além desse cálculo de valores, João Pedro diz acreditar que os pais esperam que ele 

comece a trabalhar “lá pelo segundo, terceiro ano e que eu tenha uma independência 

financeira logo, né?”. Trata-se de “conseguir ficar livre, entre aspas, livre deles num 

período curto de tempo”  (dois ou três anos, como afirma). Interessantemente, ele 

considera que os pais esperam que ele se livre deles. Essa liberdade passa pelos 

comentários do pai sobre se aposentar e sair de São Paulo assim que o estudante se formar 

e tiver independência financeira (tudo o que os pais querem dele, segundo afirma), quanto 

pela liberdade que tem em sair, transitar e pernoitar fora de casa, desde que informe onde 

está e não apareça bêbado no dia seguinte. A única obrigação que João Pedro sente é de 

arrumar o próprio quarto, local que só ele entra e que arruma ao seu próprio gosto “um 

jeito bem aleatório”. Nele o estudante pode levar quem quiser (inclusive para dormir). De 

resto, João Pedro não tem obrigações além do estudo, mas não acha que está livre das 

tarefas para se dedicar mais “tipo, parte da minha vontade. Quando eu faço alguma coisa 

de boa, quando eu não faço também de boa.”. É parte da cultura da família sobrar para a 

mãe. Por isso, por viver uma dependência com autonomia e sem muitas obrigações, o 

estudante não tem nenhuma pressa ou vontade de sair de casa. 

As diferentes bolsas existentes na vida universitária aparecem como válvula de 

escape para a dependência dos pais, sobretudo para aqueles que cursam graduações em 

tempo integral, caso de Danilo e de Gabriela, por exemplo.  

Para Gabriela, aluna da FAU, a exigência de muitos trabalhos acadêmicos fora das 

oito horas diárias de aula inviabiliza a formação de quem não pode contar com o apoio 

familiar. Ela, que trabalhou por três meses após o término do Ensino Médio como 

assistente administrativa na CPTM, pensando em custear um cursinho preparatório para o 

vestibular impossível de ser arcado por seus pais naquele momento, não se vê em 

condições de trabalhar durante a graduação. A experiência laboral de Gabriela foi curta 

porque participou do PPVUSP e não precisou custear um cursinho privado, além de não ter 

necessidade de contribuir com as despesas familiares. De todo modo, para não depender 

exclusivamente dos pais para a manutenção durante a graduação, Gabriela ingressou em 
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um projeto com bolsa do Programa Aprender com Cultura e Extensão da respectiva Pró-

Reitoria da USP, de onde advém a fonte de significativa parte de seus gastos, “Ah, a 

maioria assim do, do dinheiro que eu preciso pra comprar material, da FAU, assim, de 

desenho, e pra sair, eu pego da Bolsa do Cultura e Extensão, né?”, embora ainda conte com 

a ajuda dos pais, como conta: “Mas agora, minha condução e o dinheiro que eu uso pra 

comer no bandejão meus pais que pagam.”. 

Se para os pais de Gabriela a contribuição financeira se dá sem dificuldade, a 

contrapartida em cobrança por bom desempenho escolar é sentida pela estudante, que, 

apesar de ter havido certa diminuição durante a faculdade (de onde esperam que Gabriela 

saia já em um bom emprego quando se formar), “desde sempre” percebeu isso. A novidade 

é a abertura do forte controle que sofreu dos pais durante a adolescência; se hoje Gabriela 

pode sair e voltar a hora que quiser e se pode até não voltar desde que avise os pais do seu 

paradeiro é porque houve muita negociação sobre as regras da casa e de sua vida, como 

conta: “eu acho que foi de tanto a gente brigar e depois conversar que eu acho que eu 

consegui isso. Mas hoje eles são super tranquilos, hoje eles nem brigam mais por causa 

disso. Faz muito tempo.”. A atual amenização da cobrança e do controle dos pais de 

Gabriela sobre ela teria mudado, segundo a estudante, quando ela começou a estudar muito 

para o vestibular, porque “eu acho que a minha mãe percebeu assim que eu... eu tava 

focada em alguma coisa, assim, sabe? Eu acho que ela tinha muito medo de eu... não sei; 

de eu acabar querendo não estudar, essas coisas, sabe?”. Essa conquista de confiança foi 

consolidada com a aprovação na USP, como diz Gabriela: “Então eu acho que isso ajudou, 

também. Quando eu entrei na faculdade também “nossa, minha filha passou na USP! Eu 

acho que ela sabe fazer alguma coisa”. [Risos] Eu acho que foi isso.”. É uma condição que 

permite a Gabriela afirmar que está satisfeita com a relação entre independência e 

autonomia em sua vida; mas apenas por enquanto. 

Como para Gabriela, como visto anteriormente, o valor recebido da bolsa de auxílio 

é dedicado aos custos de material exigidos pelo próprio curso e custeio de atividades de 

lazer, para Danilo é parte significativa da negociação em torno da dispensa de tarefas na 

família. Conseguir contribuir minimamente com as finanças de uma casa que não conta 

com a participação do pai, ausente desde tempos, e com a mãe fora do mercado de trabalho 

(cuida da avó doente moradora de outro município) é importante na relação com os irmãos 

mais velhos. Se o irmão aparece como concorrente e cúmplice direto, com quem divide o 

quarto, espaço de autonomia doméstica relativa e a irmã mais velha a figura de autoridade 
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familiar
221

, ambos parecem reconhecer o sucesso escolar de Danilo e, assim, renovam o 

contrato de moratória do caçula. 

  

A DEMISSÃO PARENTAL E AS NOVAS CONFIGURAÇÕES FAMILIARES 

 

Interessante ressaltar que alguns dos estudantes pesquisados vivenciaram a 

experiência de demissão parental, seja objetiva ou simbolicamente, pela ausência de fato 

do pai (decorrente da perda de contato decorrente da separação do casal de pais ou 

abandono da família), ou, “apenas”, pela demissão de sua “função estatutária”, por não 

responder ao papel de provedor (de renda e de responsabilidade de norte moral, 

abandonando o tradicional papel de autoridade familiar), como Martuccelli percebeu de 

modo análogo em falas de crítica e decepção de alguns chilenos com suas famílias
222

. Para 

Vitor, a mãe cumpriu o papel de pai e, aos poucos, algumas responsabilidades em relação 

ao irmão mais novo (inclusive o de arcar com alguns custos de parte de sua formação, 

como cursos de idiomas ou treinos esportivos) e às contas da casa foram sendo depositadas 

também sobre ele. Em alguma medida, e sem juízo de valor nenhum, pode-se afirmar que o 

abandono de um curso superior tecnológico, diretamente voltado ao mercado de trabalho, 

assim como de um emprego com rendimento razoável a ele, podem ter sido originados por 

uma espécie de resistência de assumir o papel de provedor da família apostando na 

continuidade dos estudos como a segurança de uma identidade tão insegura quanto a de 

estudante, sobre a qual poucas cobranças familiares no presente (mas muitas apostas e 

renovadas expectativas quanto ao futuro) recaem.  

Em alguma medida Camila e Natália expressam ressentimentos aos pais presentes 

mas que não cumprem o papel estatutário esperado; falta que é percebida como injustiça 
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devido à falta de apoio, função cada vez mais esperada da família conforme maior for o 

sentimento de inconsistência posicional
223

. No caso de Camila, a situação é ainda mais 

complexa devido à saúde da mãe, à possibilidade de perda da maior fonte de renda, às 

dificuldades sentidas pela moradia distante da USP
224

 e à separação iminente dos pais, que 

já não dormem mais no mesmo quarto (o pai dorme no quarto dos filhos e um deles se 

reveza com a mãe, na casa de dois quartos da família, desestabilizando os espaços e 

negociações de autonomia no cotidiano doméstico). Segundo a estudante, a situação da 

mãe requer muitos cuidados, o que é ainda mais grave dada a concentração de papéis que 

recai sobre ela na organização e dinâmica familiar, como diz: 

 

Camila: Isso. É... tá com depressão severa, assim. Tá bem complicada a 

situação lá, ela tentou se matar algumas vezes. Ela quase teve um AVC 

esses dias, a gente tá bem preocupado com ela. Ela começou tratamento 

psiquiátrico faz pouco tempo, foi muito difícil convencer ela a ir. Ela é 

muito batalhadora, ela sempre acolheu muito a gente, sempre apoiou 

muito, sabe? Sempre, ela sempre foi a base da estrutura familiar, porque o 

meu pai ganha muito pouco  e ele é bastante desligado, sabe? Então, é 

sempre a minha mãe, ela... ela é a fortaleza da família. Então isso é um... 

um problema, né? Então, assim, eu tento no que eu tenho de tempo livre 

assim tentar ficar do lado dela e tudo, mas ainda assim, eu acho que, 

assim, nesse ano uma das minhas, tipo assim, a minha meta agora é 

conseguir morar perto aqui e ao mesmo tempo não abandonar a minha 

mãe. [voz embargada] É o maior desafio que eu tenho pra esse ano agora, 

porque eu acho que as outras coisas eu consigo de certa forma conquistar 

no segundo semestre, as outras coisas que eram importantes. Então esse é 

o meu maior desafio que eu tô vendo jeitos de como vou fazer pra 

conciliar essas duas coisas, que é bem difícil. (Ciências Atuariais, 19 

anos) 

 

Vê-se aqui, pelas falas de Camila, o quanto a situação econômica é complexa: a 

dependência financeira que a família tem sobre o rendimento da mãe fica dramática 

quando há uma ameaça de demissão em decorrência de seus problemas de saúde, devido à 

depressão crônica da mãe da jovem que fez com que ela faltasse algumas vezes sem 

justificativa no hospital no qual trabalha há quatro anos, gerando uma expectativa da 

família de que fosse demitida quando retornasse das férias que precisou tirar para se 

recuperar, configurando uma pressão ainda maior sobre o baixo salário do pai, que ainda 

gasta os insuficientes R$ 500 que recebe com a manutenção dos três cavalos que a 

conseguiu em um “rolo” um carro velho. Além de representar gasto de recursos, os cavalos 
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(que todo o restante da família gosta, menos ela, confessa a estudante) representam 

também um gasto de tempo do pai.  

Disso decorre uma maior responsabilidade sobre Camila porque aumentou a 

pressão econômica sobre os já escassos recursos (impressiona a minúcia com que a jovem 

faz as contas de seus gastos com transporte, alimentação, cópias de textos e livros etc.), 

além das demandas das tarefas domésticas e da necessidade de participar mais ativamente 

das situações vividas pelos irmãos. Contra a ameaça da possível demissão e com o cálculo 

da situação da família até o fim do seguro-desemprego, Camila apostava no curto prazo em 

uma bolsa do Projeto Aprender com Cultura e Extensão da Universidade para somar à 

bolsa alimentação que já tinha para conseguir se manter no curso e no cursinho no qual 

trabalhava voluntariamente sem ter que onerar a família, na lógica de que “já seria o 

bastante pra pelo menos eu não depender da minha mãe, eu não ia ajudar, mas pelo menos 

eu não ia depender”. Como a possibilidade de fazer estágio só é facultada a partir da 

metade do curso de graduação, para 2016 ela planejava conseguir um emprego mesmo.  

A consciência sobre a condição financeira da família faz com que Camila afirme 

que gasta muito pouco com lazer e diversão, “Mas assim, ó: pra sair eu costumo ser muito, 

eu costumo ser muito econômica com muitas coisas, porque eu sei da condição dos meus 

pais, então eu tento não ficar exuberante.”. Daí decorrem hábitos frugais, como a 

frequência a festas gratuitas (nada de “festas open” ou de frequentar os barzinhos da 

Augusta, compra de roupas em brechós, alimentação quase que exclusiva no bandejão da 

Universidade (nunca nem pisou no restaurante Sweeden  lá na FEA), uso de material 

escolar que os irmãos recebem nas escolas públicas em que estudam, em uma tentativa de 

economizar o máximo possível. Apesar disso, conta com orgulho que ganhou uma ida ao 

BIFE (encontro universitário de jogos e festas que ocorre anualmente em alguma cidade do 

interior de São Paulo) de sua mãe, como “presentão combo” por ter passado no vestibular, 

aniversário, Ano Novo etc. 

Mas Camila não economiza na tensão que vive com a situação da família, pois os 

problemas enfrentados pelos pais ocorrem em um momento em que a irmã está concluindo 

o Ensino Médio, o que a faz tentar levá-la para estudar no cursinho em que trabalha na 

FEA, enquanto o irmão que está no oitavo ano faltou tanto à escola (dizia para a família 

que estava indo para lá e sumia) que a família foi procurada pelo Conselho Tutelar: dado 

como desistente a família teve que convencer uma assistente social a dar mais uma chance 

para ele.  
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No meio disso, tem as dificuldades que Camila encontrou no curso que a fizeram 

ter uma reprovação e precisar se desdobrar para montar o currículo de modo tal que não 

carregasse muitas disciplinas pré-requisitos ao longo da graduação e a vontade de 

aproveitar a vida universitária, como resume com certo pesar: 

 

Camila: De certa, é, de certa forma é sim e não. Porque, né?, eu quero, 

eu quero aproveitar a Universidade, mas ao mesmo tempo eu tenho essas 

coisas em casa. Mas eu nunca fui muito ativa na verdade em casa; eu 

sempre fiquei muito isolada no meu mundo, sabe? Desde, sei lá, a 

primeira, quarta série, eu ia fazer as minhas coisas lá da escola e ia ficar 

no meu mundo, a minha mãe perguntava como ia, eu falava, aí... assim, 

em casa eu sempre ajudei com as coisas básicas: eu passo roupa, lavo 

louça, eu tenho algumas funções lá, mas basicamente estruturalmente eu 

nunca tive nenhuma função, sabe? Eu nunca fui muito ativa nesse sentido 

(...) Estruturalmente no quesito de... ser, ah, um ponto de segurança pra 

família, sabe? Acho que eu não, não tenho... cabeça o bastante 

psicologicamente pra conseguir, por exemplo, pra ajudar o meu irmão 

nessa questão. Ajudar a minha irmã eu até consigo, porque a minha irmã 

já tá meio encaminhada então, eu sempre dou um alicerce pra ela pra 

passar no vestibular, até porque é uma coisa que pra mim... é... eu tenho 

mais facilidade por trabalhar no cursinho, né?, por exemplo. É... questão 

do... do meu pai ganhar salário baixo e cuidar dos cavalos, eu, eu não 

gosto dos cavalos [Ri] pra falar a verdade, eu sou a única que não me dou 

muito bem, mas eu aceito porque a gente tem e eles gostam, mas eu não 

gosto. É porque eu acho que o motivo pra gente morar longe são os 

cavalos e de fato são. Então isso sempre me deixou muito frustrada por, 

mas sempre foi uma forma egoísta de pensar. E, assim, com a minha mãe, 

o que eu tenho a oferecer é amor, só que eu acho que eu não tenho uma 

estrutura psicológica também pra me tratar muito com ela. Então... 

estruturalmente mais nesse sentido, que eu digo (...) Agora eu tô com 

mais tarefas, por exemplo: antes eu lava a louça do café e da janta. Agora 

lavo a do almoço também e eu tô lavando roupa também; antes eu só 

passava, agora eu tô lavando. Só comida, ela fica basicamente só com 

comida e minha irmã com limpeza da casa. Eu fico com o resto, mas 

comida eu sou uma negação na cozinha. E minha irmã também. E minha 

mãe, ela, é uma coisa que ela gosta de fazer, então faz bem pra ela. 

(Ciências Atuariais, 19 anos) 

 

Natália também a todo instante se ressente do pai bêbado e viciado como um 

obstáculo a ser vencido, ao invés de ser um ponto de referência e de ajuda. Diversos pontos 

de sua fala demonstram a ambiguidade presente na relação, desde o gosto partilhado pelo 

Teatro, ramo de atuação frustrada do pai, até no que diz respeito a pretensas ações do pai 

que teriam resultado em dificuldades adicionais com as quais teve que lidar, como o 

barulho à noite em casa, mas que, na mesma fala, aparece como tendo sido causada por um 

baile funk vizinho à residência da família. A ingratidão percebida nas ações paternas é 

revelada por Natália quando demonstra o egoísmo do pai que gasta todo o dinheiro que 
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ganha – irregularmente, fazendo a atividade de modo pouco usual, se não for de maneira 

desonesta, como conta a estudante – consigo próprio, ao invés de assumir as obrigações 

supostamente devidas com ela e com a mãe. 

Quando Natália conta o orgulho dos pais ao saberem de seu ingresso na USP, ela 

faz ressalvas em relação ao pai, porque, como ela afirma “ele sabe que ele não me ajudou 

em nada nesses anos”. Perguntada sobre o que ele teria deixado de fazer, ela responde que 

“Na verdade, é o que ele fez ao contrário.”. Natália relata situações pelas quais passou com 

e contra o pai ao longo da vida desde pequena, como segue: 

 

Natália: Porque ele é alcoólatra e também usa drogas. Então ele... 

chegava em casa bêbado e... não deixava eu dormir em véspera de 

prova... ou... deixava música alta quando eu tava estudando, esse tipo de 

coisa assim. Até quando eu fazia teatro, ele... ele já foi lá no teatro falar 

que, porque quando ele, ele... ele era jovem, ele cantava, fazia... teatro, 

também, essas coisas. Então ele via em mim um, um modo de... de se 

realizar. Mas, ao mesmo tempo, ele me boicotava, porque ele ia lá e 

falava “ah tira ela e me coloca”, esse tipo de coisa ele fazia quando ele 

tava bêbado. Então, ele fazia muito isso aí. (...) Daí ele continuava 

fazendo isso. Até hoje ele faz, assim, às vezes tem uma prova e eu não 

consigo dormir porque ele tá fazendo barulho depois, deixa música alto, 

essas coisas. Mas aí você começa a... a blindar, né? Só que ele tem 

consciência de que ele não me ajudou. Até quando eu, eu vim pro 

cursinho daqui, eu não falei pra ele que tinha bolsa. Porque eu sabia que 

ele não ia me dar... tipo, nenhum auxílio se eu não fizesse isso. Mas, 

mesmo assim, ele não me deu auxílio, ele acha que minha mãe tá arcando 

com tudo, mas não. (Química integral, 19 anos) 

 

A mãe, ao contrário, “ah, ela sim”, participava da vida escolar e tentava suprir as 

demandas da família com o que ganha como faxineira em uma imobiliária em Alphaville, 

pagando as contas da casa e não somente acompanhando, mas fazendo-se presente na vida 

de Natália correndo atrás de melhores condições e oportunidades para a filha, segundo 

quem: “ela sempre me ajudava com as... com as lições, com o estudo. Corria atrás ‘ah, 

vamos na casa, já que a gente não tem Internet, vamos na casa da sua prima, na casa de 

alguém vamos lá fazer à noite’, quando eu estudava  no... ela me levava... uma coisa assim, 

tipo.”. Além disso e de conseguir matricular a filha em diferentes cursos, a mãe de Natália 

arca com as despesas da casa da família e consegue ainda destinar parte dos R$ 750 que 

ganha à ajuda da manutenção da estudante na Universidade em um curso integral, que 

requer longa permanência no campus e várias refeições, complementando eventuais 

necessidades não-supridas pelas bolsas moradia e alimentação recebidas pela estudante. 
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Não contar com o pai passa também por não contar algumas coisas para o pai, 

como Natália partilha; além de não contar sobre as bolsas recebidas, eventuais ganhos ou 

términos de despesa (a mãe completou sessenta anos e não precisa mais pagar condução no 

transporte coletivo, ocasionando significativa economia para o orçamento familiar) 

também não são divididas com ele. Natália também não pode dividir gostos, preferências 

ou escolhas comuns às do pai, tamanha é a referência negativa que tem para a família; por 

exemplo, a mãe interditou a vontade da filha em cursar uma carreira artística, pois, para ela 

“‘ai, o seu pai já é um artista frustrado, não sei o quê. Você vai ser também e não sei o 

que’. Aí eu ‘ah, é verdade’”. A escolha pelo curso de Química, escolha feita desde a 

realização de Ensino Médio técnico na área, passou por essa influência da mãe negando à 

filha percorrer os mesmos caminhos que já foram outrora do pai, não sem conflitos, como 

apresenta em sua fala: “a gente brigou muito por causa disso. E aí... e pra escolher o 

Técnico, tinha Dança e Artes, assim, que eu queria fazer. Mas aí, eu... eu falei ‘ah’, eu 

pensei, quer dizer ‘eu só vou conseguir sair dessa... dessa situação na minha casa quando 

eu tiver minha própria vida’”. Cuidar da própria vida significa ter uma carreira que 

possibilita independência financeira, mas também se expressa na busca por um “ambiente 

melhor pra estudar”, de vir morar no CRUSP “pra não passar mais por isso”, o que passa 

pelo sentimento ambíguo de, ao fazê-lo, estar abandonando a mãe em uma situação que 

não se quer para si (no dia da entrevista com as assistentes sociais para a seleção da 

moradia estudantil a mãe convenceu Natália a não comparecer). 

Essa situação com o pai foi diferente, Natália sentia que recebia algum apoio dele 

até as coisas começarem a mudar quando ela começou a “se impor contra ele”, resistindo a 

ofensas e abusos, conforme afirma: 

 

Natália: Então, antes, assim, era normal, ele me ajudava bastante. Mas aí, 

quando eu comecei a... por exemplo, uma vez eu tava no teatro, aí ele foi 

lá, é... bêbado. Tipo... entrou num, no meu momento lá. Aí eu falei que 

não era mais pra ele ir lá, por exemplo. Daí ele parou de pagar, ele fez 

alguma coisa assim, ou ele parou de me dar dinheiro pra ir. Então, foi aos 

poucos, então, gradualmente, ele foi parando de me ajudar em tudo, 

assim, então. Chegou um momento na minha casa que ele só paga o 

aluguel, assim, nada mais. Então, e tipo, ele ganha muito mais que a 

minha mãe, mas... não, ele gasta com ele mesmo, assim. (Química 

integral, 19 anos) 

  

Essa perda de referência paterna e as contradições e ambiguidades vividas com a 

família pode ocorrer menos duravelmente, mas não necessariamente com menos impacto 

na constituição de si por parte dos indivíduos. O exemplo do sentimento de desregulação 
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da vida experimentado por Breno quando da separação dos pais foi tamanho que atingiu o 

ponto de levá-lo a abandonar o curso de Ensino Médio então iniciado em uma ETEC (cuja 

aprovação se orgulhava muito). A sua trajetória de superações e sucessos escolares foi 

marcada por esse fato, como conta: 

 
Breno: É, então. Na primeira, da primeira à quarta eu sempre fui terrível. 

Tanto que a professora me colocava de costas pro quadro e de frente pros 

outros alunos, porque se me deixasse junto com os outros alunos não 

tinha aula. Eu simplesmente era o mais... enérgico de todos os alunos. A 

professora Cida da quarta série falava isso, que... a minha hiperatividade 

era algo que ela nunca tinha visto antes na vida. Aí, depois da quinta à 

oitava eu troquei de escola, fui prum colégio um pouco melhor, um pouco 

mais afastado do meu bairro. Tive um desempenho considerável, exceto 

em Artes, que é o meu ponto fraco até hoje, aí, aí tive problemas 

familiares tive que trocar, tive que sair dessa escola, porque eu não tinha 

como pegar condução, tive que ir pra outro colégio perto de casa, cujo já, 

já, não trago nada de exemplo daquele colégio, e aí... mesmo assim eu 

consegui continuar e prestei o Vestibulinho da ETEC, passei no 

Vestibulinho da ETEC e fiz o primeiro ano na ETEC. Só que aí, em 

agosto, eu tive problemas familiares, os meus pais se separaram, e aí... eu 

acabei, é... abandonando a escola em agosto, aí eu... perdi o ano da 

ETEC, por falta. Aí eu tive, no outro ano, eu consegui me recuperar e 

retornei à escola, eu entrei no Ensino Médio na escola que eu concluí o 

Ensino Médio, aí foi algo muito diferente: alguém que acabou de ser 

reprovado no colégio, entrou num colégio totalmente diferente, porque a 

ETEC, querendo ou não, é algo muito superior que as escolas públicas 

convencionais. (...) voltei pra um colégio comum, um colégio de Ensino 

Médio comum, o Alberto Conti, em Santo Amaro (...) Só que o problema 

maior mesmo foi... o problema extraescolar, problema em casa (...) 

Nossa! Reprovar foi algo mais difícil que eu... eu falo que vai ficar 

marcado pra sempre na minha vida, querendo ou não. Eu posso ter 

entrado na USP, eu posso entrar um dia numa universidade no 

estrangeiro, mas... ter reprovado sempre vai ficar marcado, um ponto 

negativo no currículo, no, no histórico, na, na vida. Foi algo muito... 

Ruim abandonar a escola, porque... eu tava, eu estudava, eu trabalhava 

com decoração, era... (Farmácia noturno, 19 anos) 

 

Breno faltou tanto às aulas que a coordenadora da ETEC precisou entrar em contato 

com ele, que tratou da própria situação escolar diretamente com a profissional, em um 

momento complicado da vida pessoal e familiar, que resume da seguinte forma: “Aí nesse 

momento eu tive que fazer uma escolha: eu, eu não tava em condições, tipo...eu não vou 

falar pra você que eu não fui porque eu não quis. Eu, eu não sei... hoje eu não consigo 

explicar, mas é algo que eu falo... eu até falo comigo “por que eu não fui?”. Mas aí eu... 

optei e aí em outubro, mais ou menos, eu fui lá, pedi pra ela, é... cancelar a minha 

matrícula.”. Segundo ele, a opção de abandonar a escola teve como base a vontade de 

“fazer o primeiro ano de novo, porque eu quero seguir, pegar a sequência do Ensino Médio 
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pra conseguir aprender e prestar vestibular no final”, mas teve muito de precisar 

“abandonar isso aí, preciso de um tempo, mas depois eu prometo que eu vou pegar o 

Ensino Médio e vou fazer ele todo e não vou dar mais problema”, como contou à mãe que 

tentou em vão demovê-lo da ideia. 

O dar-se um tempo dos estudos tanto não decorria de problemas internos à própria 

escola que chegou a afetar outras dimensões da vida de Breno para além dos estudos; o 

problema familiar – e a dificuldade em enfrentá-lo – afetou o universo do trabalho. O 

estudante conta que começou a trabalhar com a família, primeiro na Casa do Norte do avô 

e depois da venda desta em um sacolão próximo da residência da família, até ir ajudar o pai 

no trailer de lanche que mantinha na Chácara Santo Antônio, onde trabalhou até os quinze 

anos fazendo entrega de lanches. Na sequência, o jovem foi trabalhar em uma loja de 

decoração, fazendo arranjo de flores, onde estava no começo do Ensino Médio. 

A falta de vínculo e a tensão daquele momento estourou a relação frágil e precária 

de Breno com o trabalho, como conta: “Aí... por causa desses problemas familiares meus 

pais se separaram aí eu abandonei a escola e comecei... porque eu não tinha carteira 

registrada, eu ganhava por dia que eu trabalhava. Aí eu comecei a trabalhar em dias 

espaçados, comecei a não ir tanto no trabalho e acabava ficando em casa”. 

Além dessa dimensão parental discutida no caso dos estudantes mencionados 

acima, o papel dos irmãos é sem dúvida fundamental e complexo na sociabilidade vivida 

no seio familiar. É possível, inclusive, atribuir relevo à importância da influência da irmã 

mais velha recebida por dois dos estudantes pesquisados, Thiago e Danilo, que têm nas 

irmãs uma espécie de espelho retrovisor a partir do qual enquanto se avança podem se ver, 

mas também perceber o passado superado por ambos
225

. Para Thiago, a vida foi facilitada 

porque era só seguir o passo das irmãs mais velhas, que já tiveram antes dele trajetórias 

escolares bem sucedidas, passando por Escolas Técnicas e Universidades. Contudo, a irmã 

diretamente mais próxima em idade, apenas dois anos mais velha que ele, foi a 

companheira de escola e a acompanhou no recebimento dos incentivos familiares aos 

estudos. Ela, que inclusive entrou na USP antes dele, o orientava nos estudos para o 

vestibular e já na faculdade. Além disso, é ela a companheira de baladas e, após saírem de 

casa, da república (mais próxima à USP Leste, campus onde estudam, que a casa da 

família) que montaram com uns amigos, para tristeza e orgulho da mãe. 

                                                 
225

 A citação fidedigna é, em tradução própria: “Não se trata mais do que de um contraponto a sua própria 

vida. A fratria é, segundo os momentos, às vezes um retrovisor no qual se lê literalmente sua própria  

evolução, às vezes um elemento de projeção de si” (Martuccelli, 2006, p. 163) 
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A fratria aparece também aqui como um recurso ativo de solidariedade, 

configurando uma ajuda horizontal menos legítima de qualquer forma do que aquela que 

existe entre as gerações e acompanhada de recriminações intensas, como afirma 

Martuccelli a respeito da análise feita sobre a prova familiar na França, onde “esta estranha 

relação é sempre em parte regida por obrigações, ela é sempre um objeto de investimento 

forte, às vezes muito forte, mas ela é atravessada por passivos de rivalidades, de ciúmes ou 

de injustiças” (Martuccelli, 2006, p. 165).  

Percebe-se na narrativa de Danilo a força deste aspecto do laço familiar na questão 

do apoio financeiro. Ele nunca trabalhou porque pôde contar com o ajuda dos irmãos mais 

velhos que, em expressão da união familiar, não cobravam contribuição da parte dele, ao 

contrário “foram bem claros comigo quanto a isso, que eu não precisaria trabalhar se, se eu 

não pudesse, se eu não tivesse tempo, que eles conseguiriam segurar as pontas.”. Essa 

relação é muito mais próxima com eles, pois a mãe passa muito tempo em outra cidade, 

cuidando da avó doente. Pagamento de despesas e tarefas domésticas são por conta dos 

irmãos. 

Já na graduação, Danilo não precisou de muita ajuda da família, conseguindo se 

manter só com as bolsas da Universidade (moradia, bolsa da Associação de Politécnicos) a 

ponto de poder afirmar que se tiver que trabalhar “eu acho que... graças a deus vai ser por 

uma questão acadêmica mesmo (...) pra aprender mais a questão da faculdade do que pela 

remuneração.”. Inclusive Danilo contribui com algumas contas da casa na medida em que 

sobra das bolsas que recebe da USP, pois a ajuda que consegue dar é muito mais financeira 

que “a questão de organização do lar”, permanecendo isento de responsabilidades e 

fazendo o que pode no momento em que pode em uma lógica que resume do seguinte 

modo: “a gente é bem assim: o que você puder fazer no momento, você faz. ‘quando você 

estiver sozinho em casa faça isso você pra melhorar a casa’, só isso.”. 

Fora isso, a importância da fratria se expressa em outro aspecto na vida de Danilo: é 

com eles que negocia as regras intra e extra ambiente doméstico: desde o uso do quarto que 

divide com o irmão (com quem se dá bem, mas não sem rixas de vez em quando) até os 

locais e horários de eventuais saídas de casa. Se fica muito tempo fora de casa a irmã liga e 

vai atrás dele “minha irmã me liga perguntando onde eu tô, sabe? Oito, nove horas já... 

nunca dormi fora de casa, não é costume da minha família também, nunca fiz isso.”. Essa 

autonomia regulada de Danilo não mudou com a entrada na USP, por acreditar ter sempre 

sido um bom aluno (sinônimo de responsável?), desde o Ensino Médio, ter tido apenas 
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mais uma conquista com o ingresso na Universidade, mas uma conquista que praticamente 

lhe proíbe de fazer outra coisa além de estudar e permanecer descansando junto à família, 

devido às exigências do curso de Engenharia Mecatrônica, como diz: 

 

Danilo: Até quando eu tinha tempo no Ensino Médio eu não saía muito; 

agora nem poder eu posso, porque a faculdade, o curso é, por ser integral 

eu preciso ficar muito mais tempo aqui no, na USP do que em casa. 

Quando eu estudava só de manhã, em casa eu saía às vezes, mas não 

muito (...) Assim, eu acho que a USP toma muito do meu tempo, então... 

parte de lazer fica muito mais pras férias, assim (...) Nada pra USP, já tá 

ótimo. Mas assim, a gente aproveita pra viajar. Eu viajo muito com a 

minha família; a gente vai pra praia, interior de São Paulo, que a gente 

tem parente em São José do Rio Preto, também. (Engenharia Mecatrônica 

integral, 18 anos) 

 

“DEVO NÃO NEGO, PAGO QUANDO PUDER”, OU DOS DILEMAS DO JOVEM 

ESTUDANTE QUE PRECISA DE RENDA DURANTE A UNIVERSIDADE 

 

Apesar de ser possível afirmar que foi explícito o aspecto de gratidão aos familiares 

por parte daqueles jovens que não tiveram nenhuma experiência de trabalho antes do 

ingresso na Universidade, todos eles puderam desfrutar de um momento de isenção de 

contribuir com a renda familiar para poder se dedicar aos estudos, seja no momento de 

preparação para o vestibular, seja já durante o início da graduação. Aqui entra em cena 

outra tensão, aquela referente às negociações de direitos, ainda que em situação de 

dependência financeira. Como já sublinhado por De Singly, as questões sociais e 

econômicas estão submetidas a um aspecto político, de negociação e busca de certa 

equidade em direitos, inclusive no seio familiar, ainda que, de modo restrito, ao próprio 

quarto, zona livre de autonomia, em processo de busca de construção de si em um 

exercício de espaço privativo dentro da vida comum familiar
226

. 

Muitos jovens puderam estar isentos do ingresso no mundo do trabalho durante a 

Educação Básica, sobretudo devido às políticas de melhorias salariais implantadas em 

nosso país durante a década de 2000, fenômeno que, ao incrementar a renda familiar 

mensal, influiu diretamente nas escolhas entre apostar na longevidade escolar ou buscar 

um trabalho
227

. Mas a conquista de uma bolsa estudantil ou ingresso precário no mercado 

de trabalho funciona como uma grande moeda de troca na relação entre dependência e 

autonomia.  

                                                 
226

 Cf. De Singly, Libres ensemble: l’individualisme dans la vie commune, 2000. 
227

 Cf. por exemplo, a análise apresentada por MENEZES FILHO, N. Renda dos pais e trabalho dos jovens. 

Jornal Valor Econômico, 2013, disponível em: 

http://www.valor.com.br/imprimir/noticia/3917642/opiniao/3917642/renda-dos-paise- 

trabalho-dos-jovens. Acesso set/2015. 
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No caso de Elisa, estudante de Relações Internacionais que tem problemas com o 

autoritarismo paterno, que sofreu muito com os posicionamentos conservadores e 

preconceituosos dos colegas e dos profissionais da escola na qual estudou durante os 12 

anos da escolaridade básica, resultando na manutenção de suas orientações sexuais 

homoafetivas escondidas dos pais, o início do trabalho e busca por relativa independência 

financeira coincide com a busca por autonomia: 

 
Elisa: O jeito que as pessoas... é diferente, assim. Porque lá, lá ainda tinha 

muita gente dos residenciais de Alphaville, bastante gente rica, e dá pra 

você ver que tem esse descaso, sabe assim? “Ah, tanto faz se eu passar 

em universidade pública. Não, meus pais pagam cursinho, meus pais 

pagam faculdade que eu quiser, eu não preciso me preocupar com isso”. 

E eu não queria fazer isso com os meus pais, sabe? Meu pai sempre falou 

“ah, se precisar a gente faz, a gente paga pra você”. E eu, eu... eu não 

preciso que eles façam mais esse sacrifício, sabe? Porque o meu pai já 

trabalhou muito nesta vida pra isso e... não... eu não acho que eu tenho 

esse direito de ficar, sabe?, só achando que os meus pais vão ficar me 

levando pra sempre, pro resto da vida, assim. Eu tenho que correr atrás 

das minhas próprias coisas. Tanto que o plano, eu comecei a dar aula de 

inglês esse ano e o plano era que se eu não passasse, eu pagava o meu 

cursinho, daí, pra não fazer os meus pais pagarem um ano de cursinho pra 

mim. (Relações Internacionais vespertino, 18 anos) 

 

Por conta dessa busca de autonomia, Elisa pensa em sair de casa assim que 

possível, mas nem acha que conseguiria uma vaga no CRUSP, por não se sentir bem 

“pegando uma vaga de alguém que precise mais”, nem indo morar mais próxima da 

Universidade, o que até cogitou, mas ponderou que “não valeria à pena nesse ponto. Tipo, 

é um dinheiro a mais que eu teria que gastar e que eu não pagaria só com o dinheiro que eu 

recebo (...) E daí eu ia ficar mais dependente dos meus pais ainda, que é o oposto, sabe?, 

do que eu quero fazer no momento da minha vida.”. Para fugir desta falsa sensação de 

liberdade dos pais (ganharia espaço de autonomia e perderia independência financeira), a 

jovem poupa o “dinheirinho do trabalho” recém iniciado de professora de inglês na escola 

de idiomas em que estudou desde a adolescência, pensando em ter uma fonte de proteção 

futura, pois “então se acontecer alguma emergência eu tenho, eu tenho meu dinheirinho pra 

me, pra me resgatar de meus problemas por uns dois, três meses até resolver tudo, sabe?”. 

 Assim, para muitos desses jovens, conseguir uma fonte de renda, ainda que 

proveniente de bolsa, equivale a dar um passo na busca por autonomia, além de ser uma 

preparação ao pagamento da dívida com a família, seja em nome da sabida inconsistência 

posicional familiar, seja como direta retribuição ao investimento feito na escolaridade 

longeva. Breno, que começou a trabalhar aos doze anos na Casa do Norte do avô só foi 
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parar no primeiro ano do Ensino Médio, quando também parou de estudar devido à 

separação (provisória) dos pais.  

Um ano depois, quando voltou a estudar, também voltou a trabalhar como jovem 

aprendiz na CPTM, só parando de trabalhar no terceiro ano do Ensino Médio para fazer um 

cursinho pago pelo pai, como conta: “ele bancou o cursinho pra mim. Eu falei pra ele ‘ó, é 

melhor você bancar o cursinho agora do que se matar pra pagar uma faculdade depois’”. 

Isso foi possível porque os pais  que tinham se separado “reataram” e voltaram a viver 

juntos e recompor a organização (inclusive financeira) familiar, como relata o estudante a 

seguir:   

 

Breno: É, eles, eles, ele e minha mãe começaram, fizeram um esquema de 

alternar, porque, porque na época a minha mãe trabalhava numa 

sorveteria, aí ela conseguia... não bancar o mês, mas ela ajudava ele, 

conforme ia pagando. Apesar que o meu pai trabalhava no trailer de 

lanche. Depois ele trabalhou numa portaria de, de condomínio comercial. 

Aí agora hoje ele trabalha por conta, ele voltou a trabalhar com o que ele 

trabalhava com dezessete anos, ele voltou a trabalhar com a construção 

civil, hoje, de novo (...) Aí, com isso, ele voltou com a construção civil e 

ele conseguiu um salário, conseguiu ganhar mais do que de porteiro. Aí 

ele conseguiu bancar o cursinho com mais tranquilidade por exemplo do 

que eu te falei, no, na sétima série eu tive que sair da escola porque a 

gente não conseguia pagar a condução. (...) Só que aí no retorno dele à 

construção civil, ele... conseguiu bancar o cursinho pra mim. (Farmácia 

noturno, 19 anos) 

 

Tal apoio possibilitou a Breno parar de trabalhar, abrindo mão da “quase 

independência financeira” para se dedicar aos estudos para o vestibular. É interessante 

destacar que essa situação não derivava de uma alta remuneração, como ele conta: “Não, 

eu não ganhava bem, mas como eu não tenho filho pra sustentar, eu conseguia ajudar os 

meus pais, eu ganhava cesta básica, ganhava vale refeição. Eu conseguia me manter... na, 

pra comer na escola. Conseguia comprar minhas coisas, comprava roupa se precisasse, 

ajudava meus pais com a minha cesta básica, conseguia carregar o meu cartão pra ir pra 

escola, o meu... Bilhete Único”. Além disso, o estudante conseguiu ainda guardar algum 

dinheiro, que usou posteriormente para arcar com o custo dos dois primeiros meses de 

cursinho, “Mas aí depois eu falei: ‘pai, vai ter que pagar, porque não dá mais’”.  

Foi disso, dessa condição de “quase independente” que construiu para si 

trabalhando desde cedo em diferentes atividades, que Breno abriu mão ao tomar a decisão 

de sair do trabalho e se dedicar aos estudos (atitude melhor discutida na sequência deste 

trabalho). 
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Entretanto, como afirma, o atual trabalho na construção civil de seu pai, autônomo, 

e o empreendimento de sua mãe ao assumir o ponto da sorveteria na qual já trabalhava 

anteriormente, não dá garantias à família, que mora em um imóvel próprio construído em 

terreno irregular: 

 

Breno: Mas aí... eu não tô passando, não tô precisando, mas prefiro, 

porque o trabalho do meu pai é muito informal. Se um dia ele vier, se ele 

quebrar a perna, por exemplo, a gente não tem... renda (...) Minha mãe tá 

trabalhando, agora, numa sorveteria. Só que aí... a mulher alugou o ponto 

pra ela, e aí ela consegue, agora, com a sorveteria pagar o aluguel e ter 

algum lucro. Mas é a mesma coisa que o meu pai; se acontecer algo... fica 

sem... não tem ninguém em casa que trabalha com... (Farmácia noturno, 

19 anos) 

 

Por essa razão, pela fragilidade que percebe no trabalho sem garantias e proteção 

dos pais, Breno procurou trabalho já no início da graduação, sem receio de não conseguir 

conciliar trabalho com estudo, por já estar acostumado. O problema que o levou a não 

seguir com o trabalho foi a logística de deslocamentos e as dificuldades para alimentação, 

porque “a questão de não comer é algo que, que não dava. Trabalhar com fome é algo 

que... é a pior coisa que tem”, como conta: 

 

Breno: Na verdade, eu comecei a trabalhar (...) No Hospital das Clínicas, 

só que aí eu tive... um, um... problema lá, não necessariamente lá, mas 

algo que eu não consegui encaixar na minha rotina. Que eu entrava às dez 

e saía às quatro de lá, só que lá não tinha horário de almoço. Aí você 

trabalhar das dez às quatro, longe da sua casa, sem horário de almoço é... 

inviável, totalmente. Trabalhei lá um mês, aí eu comia antes de sair de 

casa, chegava lá e trabalhava das dez às quatro e comia... chegava aqui às 

quatro e pouco e tinha que esperar até às cinco e meia pro bandejão abrir. 

Aí se tornou inviável de continuar (...) eu trabalhava com... trabalhava no 

Centro de Distribuição de Medicamentos de lá (...) eu consegui estágio, 

mas não pela universidade. A faculdade não... então, como eu falei, o 

peso do nome USP fez eu ser... chamado. Porque tinha um pessoal lá já 

tinha trabalhado em Farmácia, já tinha até, tava no sétimo semestre e eu 

no primeiro semestre. Só que era o único que tinha USP no... no 

currículo, né? Aí... creio que chamaram oito pessoas, tinham uma trinta e 

duas na entrevista. Aí... eu fui uma dessas oito, só que infelizmente eu 

tive que sair. (Farmácia noturno, 19 anos) 

 

O contratempo não fez Breno desistir de voltar a trabalhar, começou a procurar 

alguma forma de remuneração na própria Universidade, segundo afirma: “um veterano 

amigo meu que tá saindo da Iniciação Científica dele tá conversando com o orientador dele 

pra me colocar no lugar dele.”. O estudante continua ativo perseguindo o objetivo de sair 

da dependência dos pais para contribuir com a família em alguma eventualidade, mas, 
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sobretudo “porque eu nunca gostei de ficar parado. Eu odeio não trabalhar, eu odeio ter 

que depender do meu pai pra tudo”, como conta. 

Assim, percebe-se tanto na fala de Breno acima, quanto em vários outros momentos 

de entrevista como a família não é apenas o locus da afetividade e do amor, na família vista 

como prova à qual os indivíduos estão submetidos, aspira-se à liberdade para o exercício 

da autonomia, colocando muitas vezes em xeque a própria noção de autoridade dos pais ou 

outras figuras que assume tal papel simbólico de responsabilidade sobre os demais, 

enquanto, ao mesmo tempo, a tensão entre gratidão, solidariedade e dívida se coloca. Para 

os jovens entrevistados parece que é premente estar pronto para viver só ou, 

concomitantemente e paradoxalmente ao inverso, é preciso estar preparado para assumir 

responsabilidades com os familiares e, enfim, pagar o investimento feito na forma dos 

múltiplos apoios (em dinheiro, em tempo, em incentivo e reconhecimento) recebidos 

outrora. É possível perceber a existência de tal sentimento de obrigações nas narrativas 

feitas por Camila e por Natália, como seguem.   

Camila mora em outro município com os pais e os irmãos e gasta muito tempo no 

transcurso diário de ida e volta à USP com um precário sistema de transporte que não 

chega até seu bairro. Já tendo vivido por alguns meses a experiência de morar em uma 

pensão próxima à Universidade, interrompida bruscamente devido à paralisação das aulas e 

dos serviços (como o bandejão universitário) corriqueiros, fato que onerou ainda mais os 

esparsos recursos da família investidos em sua manutenção, a estudante vive o dilema de 

ser ingrata com a o investimento familiar estando ausente de casa quando a mãe passa por 

problemas de saúde, os pais estão se separando e os irmãos precisam de alguém que os 

apóiem. 

Entre seus planos para o futuro próximo estavam conseguir um emprego em 2016 

para conseguir ajudar os pais. A estudante afirma estar com a ideia “de tentar financiar um 

apartamento aqui por perto e trazer a minha mãe, trazer a minha irmã; se meus pais 

estiverem melhor, trazer o meu pai também, se não estiver, deixa o meu pai lá, com os 

cavalos. Porque os meus pais ficam assim: iam se separar, mas um não quer, enfim. Aí ver 

nesse ao longo desse ano o que vai acontecer.”. Esse projeto de curto prazo dialoga com 

suas projeções de si relacionadas ao cuidado com a família sem descuidar de si e vice-

versa, como relata sobre seus desafios: 

 

Camila: Eu acho [silêncio]. Ah, bem, além das metas que eu disse desse 

ano, acho que é tentar não deixar... ai, não sei, é bem complicado. É 
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tentar alcançar todos os meus objetivos sem deixar nada subir à cabeça, 

sem deixar... ninguém, sem deixar nada pra trás. (...) Subir à cabeça, não 

sei, de repente a pessoa fica tão feliz com as suas coisas e acaba... acaba 

esquecendo de outras importantes, acaba sendo egoísta. Tenho muito 

medo, sabe?, de ficar egocêntrica assim no meu mundo. Se tudo der 

certo, por exemplo, eu ficar ali e não olhar pro lado, sabe? Eu tenho 

muito medo de ficar com a cabeça fechada. (...) Não olhar pro lado, não 

olhar pros outros, no, né, no sentido de não ser egoísta, sabe? E, e... de 

não ficar doente, também, por um objetivo. Assim, eu quero alcançar os 

meus objetivos, mas ao mesmo tempo eu não quero ficar doente, 

fascinada naquilo; não quero ficar alienada, vai. Acho que talvez seja essa 

a palavra. Mas, acho que é isso, sabe: tentar alcançar os objetivos sem 

deixar a peteca cair! (Ciências Atuariais, 19 anos) 

 

De maneira assemelhada, Natália sofre muito com as dificuldades no curso de 

Química em parte ocasionadas pelos transtornos que sofre à noite em casa, para lidar com 

o pai adicto, mas em parte devido à base, como conta “pra mim ficou mais difícil Química, 

assim, porque não tinha muitas bases; eu tinha decorado muita coisa pra usar na FUVEST, 

mas não tinha aprendido realmente, assim”. O resultado de não conseguir acompanhar o 

curso se deve mais, no entanto, ao problema pessoal, porque “eu perdi muitas aulas, eu 

nem sei como eu vou fazer nesse semestre, porque as matérias são todas de manhã, quase. 

Então... eu não sei ainda o que eu vou fazer, entendeu? Mas... Mas foi bem complicado 

esse semestre, sabe?”. As faltas e o sono acumulado pesaram muito, segundo conta: 

 

Natália: Então... e também, também eu tive uns problemas em casa que 

me afetaram muito, assim. Porque... o meu pai tava bebendo muito, então 

toda noite ele chegava bêbado, então a gente não dormia, então eu tive 

que fazer prova virada. E as matérias de Química a maioria eram de 

manhã; então ou eu faltava ou dormia na aula, não conseguia 

acompanhar. Acho que... teve provas que assim, eu tive dois amigos, 

muito amigos lá dentro, que cinco minutos antes da prova fizeram uma 

revisão pra mim, pra eu acertar o máximo possível, assim. Se não fosse 

isso... pra eu conseguir passar em todas, assim. Eu tive que fazer isso. 

(Química integral, 19 anos) 

 

Para dar conta do curso, entretanto, a saída nunca é vista por ela como sendo apenas 

para ela; a mudança de casa deve trazer consigo livrar a própria mãe da complexa relação 

com o pai, seu egoísmo e seus problemas, pois “aí tem o problema de que... eu, minha mãe 

e meu pai. Se eu sair vai ficar minha mãe lá, entendeu? (...)Aí eu tô tentando, tô tentando 

bastante falar pra ela pra gente ir embora, né? Pra gente alugar um lugar só nosso. Porque 

eu não vou ter coragem de deixar ela lá, entendeu?”. Essa é a razão de se pressionar para 

conquistar independência financeira, como resume: 
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Natália: O fato de que eu queria ter um dinheiro meu, assim, uma 

independência pra poder dar as condições pra minha mãe sair, é uma 

coisa. E assim, dá muita inveja das pessoas, porque... a realidade delas é 

totalmente diferente, aí você... até as pessoas que fazem aqui, só que as 

outras pessoas, então elas conseguem usufruir da Universidade melhor 

(...) Porque a minha pressão de trabalhar é que trabalhar significa 

independência no sentido de que... de que... ah, se eu quiser morar em 

outro lugar, tentar trazer a minha mãe pra outro lugar, eu vou poder. 

Assim. (Química integral, 19 anos) 

 

 Ajudar a família, eis o objetivo de formação e de compensação de todo o apoio 

simbólico e material recebido. Não se trata só de amor, nem de apoio gratuito; assim como 

não se trata só de respeito às normas e regras estatutárias: os papéis estão em movimento e 

a família não é apenas alvo de elogios e louvores, mas instância fundamental para o 

desenvolvimento de si mesmo de modo regulado, outramente voltado, considerando as 

dívidas e obrigações, pois em muito esta instância cumpre uma função institucional que o 

Estado deixa de oferecer aos indivíduos. Se o ingresso no mercado de trabalho pôde ser 

postergado devido ao aumento de renda, à expansão do emprego, a horizontalidade 

demandada nas relações por estes jovens que buscam na dependência um espaço e 

situações propícias ao desenvolvimento da autonomia, se faz não somente em relação aos 

direitos, mas também em relação aos deveres com os próximos, seja aqueles relativos às 

questões materiais, seja à oferta de segurança e suporte simbólico, possibilitando a 

realização de si e dos outros significativos
228

.  

É possível concluir com Danilo a mirada que visa com seus estudos e tudo o que 

representaram para si e para sua família; de um lado eles superapoiaram o estudante que 

alega nunca ter sido “desestimulado pela minha família para deixar de estudar para 

trabalhar. Muito pelo contrário, é... assim que eu entrei na universidade e falei que o curso 

era em período integral e que não ia dar para eu trabalhar”. Ao invés de dizerem para ele o 

que até esperou ouvir “então desiste, você tem que ajudar em casa”, Danilo se deparou 

com novo reinvestimento em si, consubstanciado por meio da fala “não Danilo, a gente 

segura as pontas, você vai conseguir estudar e talvez quando... você vai conseguir fazer um 

estágio, você está numa universidade boa e... você vai poder ajudar mais tarde. Até lá a 

gente segura as pontas, como a gente tem feito até agora”. Como nunca havia trabalhado 

até então, para Danilo era certo que os irmãos não só chancelavam seu percurso como 

“Eles sabiam que eu tava no caminho certo, de certa forma. Estava estudando e quando eu 
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 Cf. De Singly, Le soi, le couple et la famille, 1996, p. 14. 
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entrasse em uma universidade eu saberia que eu ia recompensar eles por isso, tendo um 

bom emprego e ganhando o suficiente para ajudar também na família.”. 

O estudante diz perceber tal apoio também por parte da mãe, pois “ela nunca me 

pressionou para ajudar em casa, porque eu tinha essa pensão do meu pai, porque se fosse 

pouca ou não, também contribuía, né?”. O recebimento de bolsas de programas de inclusão 

da Universidade contribuem tanto para a manutenção do estudante quanto para não 

depender da mãe ou dos irmãos, o que não impede que Danilo também, de sua parte, 

renove seu autoinvestimento em si e nos estudos em uma busca de um modelo de sucesso 

que não se acaba consigo próprio, que transborda para a família, como relata: 

 

Danilo: Sim, tinha essa pressão minha, acho que era maior do que as 

outras. Uma pressão minha, de eu ter que estudar numa universidade... de 

ter essa dedicação, essa disciplina. É claro que influencia também essa 

pressão dos meus amigos e dos meus familiares e professores, porque eu 

pensava: “eu tenho que estudar numa boa universidade não por mim, mas 

também por eles”. Isso só me focou mais ainda para conseguir. Eu não sei 

o que aconteceria comigo se eu não passasse da minha primeira vez, aí eu 

provavelmente eu não teria condição de pagar um cursinho e eu teria, sei 

lá, que ajudar mais em casa, porque aí sim eu não teria tanto 

investimento. Então eu pensava muito no futuro: “puxa, e se eu não 

passar, o que vai acontecer, né? Eu vou ter que ajudar em casa e meu 

sonho de fazer uma boa universidade, de ter um bom emprego, de fazer 

faculdade de engenharia talvez esteja mais longe ainda”. Então tinha sim 

essa pressão para eu passar de primeira. Eu não poderia deixar de passar, 

senão eu acho que não daria certo (...) Acho que é isso que eu tenho 

planejado todo esse tempo, sei lá, ter um sucesso profissional e 

financeiro, para poder dar um futuro melhor para a minha família. 

Sempre foi assim. (...) Sucesso profissional é você fazer o que você gosta 

e ser bem remunerado por isso. Né? Não quero ganhar muito dinheiro, 

talvez, mas eu preciso ganhar mais do que atualmente, pra poder ter uma 

condição melhor, não só pra mim, como também pra minha família. 

Então... se eu tiver um emprego que eu faça tudo o que eu gosto e que eu 

não, que eu não... que ele não me estresse, que eu não me sufoque, que eu 

consiga trabalhar da maneira correta e ganhe o suficiente, não precisa ser 

muito, pra mim é o sucesso profissional. (Engenharia Mecatrônica 

integral, 18 anos) 

 

Em grande medida, a família apareceu aqui, entre os jovens pesquisados, como 

fonte potencial de apoio, seja para oferecer oportunidades reguladas de constituição 

paulatina da autonomia e do senso de responsabilidade com os outros (ainda que sejam os 

outros próximos), em franca oposição à ideia de que os indivíduos agissem norteados pela 

lógica instrumental, de usar a família para perseguir seus objetivos, ou, por outro lado, que 
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estivessem apenas pautados pela gratuidade e incondicionalidade do amor
229

, seja para 

assegurar as condições materiais e simbólicas propícias para a continuidade prolongada da 

escolaridade
230

, cuja significação para tal grupo será discutida na prova seguinte, a prova 

escolar.  

 Parece que há aqui um diálogo estreito entre o modelo de família individualista e 

relacional, na qual se instaura um compromisso entre as reivindicações dos indivíduos 

para se tornarem autônomos e o próprio desejo de continuar a viver em uma esfera privada 

com alguém ou alguns próximos
231

, com a qual se conecta o processo de democratização 

dos universos simbólicos e de expectativas, uma arriscada transformação dos modelos de 

coesão social em curso na América Latina capaz de alterar profundamente as instituições 

consolidadas, como afirmam Martuccelli e Bernardo Sorj: 

 

A democratização dos universos simbólicos e de expectativas, com o 

questionamento das autoridades tradicionais, e em geral com o 

fortalecimento de uma crescente cultura anti-autoritária, é uma das 

revoluções mais profundas que a América Latina conheceu nas últimas 

décadas e que tem impactos decisivos em todos os níveis institucionais, 

desde a família e a escola até as relações com as autoridades 

estabelecidas. (Martuccelli; Sorj, 2008, p. 244) 

 

Como isso se passa em relação à escola e à escolarização é o tema da próxima prova. 
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 Tal qual defendido por De Singly, segundo quem: “É porque, menos como instituição do que como 

espaço de relações afetivas, pessoais e (frequentemente) duráveis, a família contemporânea está no seio da 

construção da identidade individualizada. Esta é a tese desta obra: a família soubre se transformar para 

assegurar, tentar assegurar, esta função central da produção identitária. Por sua própria história, ela pode 

fazê-lo porque dispõe de um modo de funcionamento – o amor – que pressupõe (idealmente), a gratuidade e 

a incondicionalidade. O amor e a afeição autorizam a criação de laços de confiança que, segundo a expressão 

de Anthony Giddens, ‘não estão dados, devem ser trabalhados, e esse trabalho significa um mecanismo 

mútuo de revelação de si’”. (De Singly, 1996, p. 14) 
230

 Concordamos aqui com a análise de Martuccelli e Araujo a respeito da família chilena, a qual funciona 

como um abrigo à ausência ou ineficiência das políticas públicas em assegurar a proteção contra os riscos 

frequentes da vida social; como os indivíduos sabem que devem dar conta de suprir tal lacuna de suportes, 

utilizam a família como “recursos potenciais indispensáveis”. Portanto, seria “a partir da consciência desta 

realidade que se perfila uma linha de continuidade, dentro do âmbito familiar, entre relações afetivas e 

instrumentais. Uma situação que resulta terra fértil para as recriminações cruzadas”. (Martuccelli, Araujo, 

2012, p. 176) 
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 Para designar o modelo que ultrapassa a “era de ouro da família feliz” (até a década de 60), momento 

caracterizado por uma lógica de grupo centrado sobre o amor e a afeição, financiado pelo trabalho masculino 

e sustentado pelo trabalho doméstico feminino de criar filhos e lares felizes, em um casamento 

institucionalizado, valorizado por ser o melhor meio possível para viabilizar tais fins, De Singly propõe um 

certo acúmulo de fatores: “As famílias atuais – que designo sob o termo de ‘modernas 2’ não estão em uma 

ruptura completa com o modelo familiar precedente (‘moderna 1’) na medidade em que a lógica do amor é 

ainda mais imposta: os cônjuges só devem permanecer juntos sob a condição de se amarem; os pais devem 

dar ainda mais atenção aos filhos. A família ‘moderna 2’ se distingue da anterior pelo peso maior atribuído 

ao processo de individualização. O elemento central não é mais o grupo reunido, são os membros que o 

compõe. A família se torna um espaço, privado, a serviço dos indivíduos”. (De Singly, 2001, p. 8). 
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2.2 PROVA ESCOLAR 

 

ENTRE A SELEÇÃO, O MÉRITO E O RECONHECIMENTO: AS DORES, 

AS DELÍCIAS E OS DILEMAS DA ESCOLA E DA ESCOLARIZAÇÃO 

 

 

INFLUÊNCIAS INDIRETAS: A FAMÍLIA ABRE CAMINHOS EDUCACIONAIS 

(ESCOLARES E EXTRAESCOLARES) 

 

De modo geral, percebe-se na trajetória escolar dos nove entrevistados a 

participação familiar expressa direta ou indiretamente em aspectos como a escolha do 

estabelecimento e ramo escolar. A menção à influência decisiva das mães na ida dos 

alunos à ETEC (escola que antes de ser técnica é referência de qualidade em nosso país, 

ainda que muitos alunos só façam o Ensino Médio regular nelas, pois a ida a um curso 

técnico pressupõe outra seleção feita ao final do 1º ano do curso comum do EM) é feita 

explicitamente por duas de nossas estudantes, Gabriela e Natália, justamente as únicas que 

concluíram os respectivos cursos técnicos iniciados. É possível perceber nas falas dos 

estudantes pesquisados uma forte atuação dos pais na busca de escolas consideradas 

melhores do que aquela do bairro, assim como de cursos extraescolares, seja no campo 

artístico-cultural, de idiomas, informática ou, ainda, esportivos. Este é o caso, por exemplo, 

de Natália, quem foi fazer Ensino Médio em Escola Técnica por vontade e mobilização da 

mãe, preocupada com a formação da jovem para o mercado de trabalho, após tê-la 

matriculado em diferentes atividades artísticas, segundo relata a seguir: 

 

Natália: Aí eu, eu passei por várias escolas, né? Tinha escola que até que 

era boa lá no local, lá tudo, mas não tinha  nada que se destacava muito. 

Aí eu mudei de escola porque eu fazia teatro, aí, porque eu queria...Minha 

mãe sempre correu bastante atrás pra eu fazer atividades culturais, 

quando eu era jovem, assim, tinha até um... não sei se você já ouviu falar, 

era tipo um “Casa da Gente”, assim (...) Ela que corria atrás. Mas aí 

depois eu fui prum grupo de teatro diferente, saí, continuei, entrei. ETEC 

ela, ela queria. Técnico, técnico ela falou: “você vai escolher um Técnico 

pra fazer, que não seja de Artes, porque você vai ganhar dinheiro”, tem 

essa coisa também. Aí ela queria me ajudar a escolher e aí “ah, que 

matéria você mais gosta?” e eu “Química”. Aí a ETEC mesmo em... 

porque a primeira que eu prestei foi Ensino Médio. (...) Que aí foi na 

Escola que tinha um cartaz da ETEC, aí eu falei pra minha mãe, a minha 

mãe foi e viu o cartaz também, perguntou pras amigas se, o que acha e... 

(Química integral, 19 anos) 
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Além delas, Thiago destaca a participação indireta da família, cuja colaboração (via 

irmã mais velha) foi a abertura do caminho a seguir (o qual “percorreu com os próprios 

passos” após a indicação, construindo seu percurso estudantil): 

 

Thiago: Então, eu tenho quatro irmãs. Eu não sei se todas, mas a maioria 

fez ETEC. Não a de Franco, porque a de Franco é nova, né? Só que 

minha irmã, a que passou na USP também, a G., fez essa mesma ETEC. 

Então, já era eu seguir o passo dela, né? Só que eu também não tinha 

muito... muito incentivo pra isso dos meus professores e tal. Só que eu 

consegui passar e lá na ETEC sim, tinha uma pressão assim: USP, USP, 

Unicamp, já me direcionando. E acho que isso ajudou bastante (...)eu 

estudei sozinho. Aí eu comentei com uma professora minha da escola, da 

escola pública, eu tava na oitava... na sétima quando eu soube? Era 

sétima para a oitava. Eu passei mais ou menos um ano estudando 

sozinho. Mas uns amigos meus também, eu comecei a comentar e tal, eles 

aderiram à idéia, de a gente estudar um pouco junto. O coordenador da 

escola achou legal a nossa iniciativa e começou a dar uma aula de 

Matemática, assim particular. Acho que éramos cinco alunos. Só que o 

resto a gente estudava em casa. Minha irmã me ajudava um pouco, do 

que eu tinha que estudar, pegava umas provas anteriores... mas foi difícil. 

(Gestão de Políticas Públicas EACH noturno,  18 anos) 

 

Além deles, Breno, João Pedro e Danilo iniciaram cursos técnicos sem, contudo, 

chegar a concluí-los. Breno dá um interessante exemplo de influências cruzadas e graus 

indiretos de participação familiar e de outros significativos na composição das trajetórias 

escolares. Não foi pela família, pouco escolarizada que conheceu – e quis – a ETEC, foi 

por influência de um amigo. Filho de pais que pouco estudaram, “meu pai nunca estudou e 

minha mãe parou no, na... conseguiu terminar a sétima, mas não a oitava”, Breno 

demonstra grande admiração pelos conhecimentos advindos da vida prática do pai, que “lê 

fluente, e é melhor de conta do que eu, faz matemática muito melhor que eu e hoje ele 

trabalha na construção civil”.  

Tal valorização passa pelo fato de reconhecer certo sucesso profissional no pai, que 

chegou em São Paulo “com dezesseis anos e trabalhou na obra até os vinte e alguma 

coisa”, mas mais que isso, Breno se vê como herdeiro dessa capacidade que percebe no 

pai, como afirma: “eu acho que eu adquiri um pouco disso dele, ele olha, se ele vê alguém 

fazendo ele aprende. Ele tem uma memória muito boa pra aprender as coisas; coisa que eu 

consegui desenvolver graças a... graças aos genes dele [Ri].”. Algo diferente do que afirma 

sobre a mãe, que mesmo tendo estudado “não conhece nem a metade do que o meu pai 

conhece das coisas, em geral”, tendo, para ele, certo “bloqueio assim”. Mesmo sendo ela 

quem acompanhasse a vida escolar do estudante (nunca faltava às reuniões na escola e não 
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pensava duas vezes em comprar um livro que eventualmente este pedisse, ainda que não 

conseguisse chegar em uma livraria e escolher um livro), o fato de ela ainda estar 

estudando no supletivo quando ele estava no Ensino Fundamental pode ter contribuído 

para tal visão de que “era o contrário. Ao invés de ela me ajudar com as lições, eu ajudava 

ela com as lições dela. Porque eu tava na quinta série e ela tava na sexta e sétima, já, só 

que eu ajudava ela nas matérias.”. Breno criou tal percepção negativa sobre a mãe mesmo 

não tendo esse tipo de apoio ou investimento direto de ambos os pais, que “não tinham 

como fazer isso”, “como me corrigir em algo que eles também não sabiam”, mesmo que 

nunca, nunca nenhum dos dois tenha aberto um caderno dele para saber se eu fazia ou não 

a lição, pois “Eles simplesmente acreditavam que eu tava fazendo, mas nunca pegaram e 

falaram ‘ah, quer ajuda aí em alguma coisa’, porque eles também não tiveram como 

ajudar.”.  

O suposto mérito do pai de Breno para o próprio estudante advém do fato de o 

mesmo ser “dono do... ele é patrão dele mesmo e patrão de outras pessoas (...) além de 

contar de pegar serviços, obras, ele coloca outras pessoas pra trabalhar pra ele”. Segundo o 

estudante o pai é digno de reconhecimento pois no trabalho “faz todo o trabalho de 

desenho, de, da, da obra, de cálculo, eu tenho, eu tenho uma admiração muito grande pelo 

nível de Matemática que meu pai tem, porque ele olha e fala assim: ‘ah, isso aqui tem 

tantos metros, logo vai precisar de tanto, tanto.’”. A atividade do pai de vendedor de 

lanches na rua também é vista como positiva pelo jovem, porque proporcionou ao pai 

travar muitos contatos com pessoas e clientes com outros hábitos e costumes culturais, o 

que chegava até Breno, como conta brevemente: 

 

Breno: (...) meu pai, como trabalhou, durante nove anos da minha vida, 

ele trabalhou na rua vendendo lanches, o pessoal tinha, fez muito amigo e 

o pessoal chegava assim nele “ah, Damião, o seu filho tá na terceira 

série? Ah, dá esse livro pra ele”. O pessoal, os amigos dele, depois 

quando eu, quando eu tinha quinze, quinze não, acho que antes, foi antes 

disso, quando eu ia com ele, aí eu ia com ele e o pessoal “ah, você gosta 

de ler, tem uns livros lá em casa que eu vou trazer pra você”. E o pessoal 

me dava livro, o pessoal, o pessoal ia lá e tava lendo o jornal e aí “Oh 

Damião, já li esse jornal, você quer prucê?”, “ah, pode deixar aí que 

depois eu leio”. Aí ele lia, depois eu lia, mas só isso. (Farmácia noturno, 

19 anos) 

 

Entretanto, não veio com essa herança a perspectiva de continuidade dos estudos 

(até porque, como afirmado, ela está ancorada na experiência prática); o responsável pela 

influência de um colega de tênis, uma das muitas modalidades esportivas que praticava em 
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um clube poliesportivo no qual seu pai (fã de esportes e grande incentivador do filho nesta 

área) o matriculara desde cedo. O leque de atividades feitas por Breno é grande, como 

afirma “Handball entrei agora, tô começando agora na faculdade. Mas fiz caratê, capoeira 

dos seis aos doze e caratê dos doze aos quinze”, todas por incentivo do pai, “muito fã de 

esporte”, que inclusive dizia “ah, vai, vai. Você tá precisando de uma chuteira? Eu compro. 

Se precisar de não sei o que lá, a gente dá um jeito”. O estudante apresenta um pouco mais 

desse incentivo a seguir:  

 

Breno: Capoeira o meu pai foi atrás. Porque ele fazia capoeira quando era 

criança no Nordeste e aí abriu uma sede no Parque Regina, onde eu moro, 

tem uma sociedade amigos do Parque e na sede começou a ter capoeira 

lá. Aí ele foi lá, eu tinha seis anos, ele me inscreveu e eu comecei a fazer 

e fiz até os doze. Aí eu falei “ah, não quero mais fazer capoeira, cansei”. 

Troquei, aí, lá também tinha caratê, porque eu falei “ah, eu quero fazer 

algo novo”, aí eu comecei a fazer caratê no mesmo lugar (...) Já o tênis, 

eu... ele me colocou na natação no Joerg Bruder, que é um clube que tem 

lá em Santo Amaro. Aí lá eu fiz natação, só que tinha vários esportes, aí 

eu fiz natação e eu fui lá e “ah”, eu falei com o professor de tênis e ele 

“ah, pode começar. A gente tem raquete aqui, você não precisa comprar 

nada”. Comecei a fazer tênis. E daí, da natação, com o mesmo professor, 

ele falou: “ah, você não quer ficar pro pólo?”. Que era o horário depois 

da natação (...) Aí eu entrei pro pólo e treinei algum tempo. Aí... o 

professor de pólo tinha acabado de chegar dos Estados Unidos e tinha 

intenção de começar uma turma de futebol americano no Joerg Bruder, 

coisa que eu comecei e saí quando ela terminou, porque... não deu muito 

certo, não teve muita... público. Eu fiz... deixa eu ver mais... (Farmácia 

noturno, 19 anos) 

 

Pode-se depreender, no entanto, que mesmo no que diz respeito às atividades 

extraescolares, de cunho esportivo no caso, Breno desempenhou um papel de 

autodeterminação, escolhendo e “correndo atrás” de um jeito de praticar outras 

modalidades. A importância desse tipo de atividades é muito grande não somente no que 

diz respeito ao que é praticado em si, seja um curso ou um treino, nem apenas à 

sociabilidade; as atividades externas à escola são um importante momento de constituição 

de sua própria singularidade para muitos jovens
232

. Elisa fez um curso de inglês na 

proximidade de casa que foi decisivo para sua carreira acadêmica – cursa Relações 

Internacionais – e seu futuro profissional, já que acaba de se tornar professora de inglês, 

conforme afirma: 

 

                                                 
232

 Ver a respeito o interessante estudo de Barrère, L’éducation buissonnière: quand les adolescents se 

forment par eux-mêmes, 2011. 
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Elisa: Eu comecei na terceira série, tipo... é na rua da minha casa e daí a 

minha mãe queria me botar em alguma coisa e daí eu, eles me colocaram 

lá. É, é bom que Inglês hoje em dia é mais barato, né? Porque tem 

taaannntttaaa concorrência [enfatiza]. Mas foi muito bom. Eu terminei 

quando eu tava no primeiro semestre do primeiro ano. Eu fiz seis anos e 

meio. Daí este ano eu voltei pro CNA pra dar aula agora. (Relações 

Internacionais vespertino, 18 anos) 

 

Gabriela também se refere aos muitos cursos extracurriculares que fez durante a 

escolarização, inclusive de desenho, que se mostrou fundamental para sua aprovação na 

prova específica do curso de arquitetura que faz na USP atualmente: “Eu fazia vários 

cursos: eu fiz curso de desenho, fiz curso de percussão, fiz curso de dança, fazia natação 

também (...) Só o de natação eu pagava, os outros eram gratuitos. Eu fazia numa ONG, ali 

no Caxingui, os Meninos do Morumbi.”. 

 

PARA ALÉM DA INFLUÊNCIA, A AUTODETERMINAÇÃO NA CONSTITUIÇÃO 

DA PRÓPRIA “FLUÊNCIA ESCOLAR”: QUANDO O JOVEM “CORRE ATRÁS” DE 

SI COMO UM PROJETO ABERTO 

 

Breno agiu com a mesma iniciativa anterior quando resolveu fazer um curso 

profissionalizante no SENAI e ao abandonar a ETEC e parar de estudar por conta própria 

até o final do ano. Depois, também escolheu a escola quando voltou a estudar em outra 

escola pública que considerava de boa qualidade e, em seguida, ainda saiu do trabalho e 

mudou o turno da escola no último ano do Ensino Médio, quando resolveu se dedicar aos 

estudos para enfrentar os vestibulares. O mesmo sentido de estar “desperto e ativo” para 

tomar as próprias decisões pode ser percebido em sua fala quando menciona a escolha, o 

planejamento e as atitudes que tomou para prolongar a escolaridade e alcançar o curso 

pretendido na USP: 

 

Breno: Mas aí, fevereiro do ano passado aí eu, eu cheguei no meu chefe e 

falei “ó não quero prorrogar meu contrato, eu tô saindo e vou estudar, eu 

vou fazer o terceiro ano e vou estudar por fora pra poder prestar o 

vestibular”. Aí ele me apoiou, falou “que ótimo, que eu tava certo”, aí eu 

saí e comecei... eu prestei... bolsa de vestibulares do Etapa, aí eu consegui 

um desconto (...)Aí eu comecei a fazer o cursinho e... junto com a escola. 

Era corrido, como você deve imaginar, todos passam, a maioria passa por 

isso. Só que aí, graças a deus deu, deu certo (...) Eu estudava, eu morava, 

eu moro lá no Campo Limpo, estudava em Santo Amaro, aí eu pegava o 

metrô pra ir pra escola, aí eu saia da escola meio dia e vinte e chegava no 

cursinho uma hora. Aí eu de Santo Amaro eu já ia direto pro cursinho, aí 

eu chegava lá e engolia uma marmita, engolia alguma comida lá aí já, já 

entrava pra assistir aula. Aí eu saia da aula seis e meia. Aí eu saía do, saía 

do cursinho seis e meia, se eu ficasse lá, eu ficava até as oito, chegava em 
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casa, nove, nove e vinte, para no outro dia acordar às cinco pra ir pra 

escola. Caso eu fosse direto pra casa, saía às seis e meia e chegava às 

oito. Por causa do trânsito que eu pegava. Aí não tinha muita alternativa, 

eu preferia ficar lá a maioria das vezes. (Farmácia noturno, 19 anos) 

 

Esse cursinho inicialmente pago por Breno e posteriormente arcado pela família 

representou um investimento decorrente da avaliação sobre a escolaridade pregressa de 

Breno, sobre quem nunca tiveram reclamação na escola, em nenhuma reunião, e cujo 

Boletim sempre trazia boas notas, como afirma o estudante, além de uma confiança no 

jovem por ele sempre ter se mostrado uma pessoa que corre atrás, “tipo desperta, assim, 

uma pessoa ativa, eu sempre consegui resolver problemas, até hoje os vizinhos falam ‘ah, 

eu preciso que você arrume tal coisa na minha casa’... Aí eu sempre consegui ter essa 

agilidade de aprender as coisas, aí... meu pai, ele sempre confiou bastante, assim. Não sei, 

se... Ah, não, ele não tava equivocado porque eu consegui entrar numa universidade, mas 

ele sempre botou fé que eu ia conseguir fazer alguma coisa.”. 

Essa confiança dos pais em Breno não é algo que possa ser atribuído comumente da 

relação com os filhos, uma vez que não ocorre com a irmã, pois, como o estudante afirma, 

esta é “o oposto de mim. Já é mais tranquilona, não quer muito a escola, quer ficar em casa 

dormindo. Já é algo que eu não vejo da parte deles tipo ‘ah, vamos pagar isso pra Jennifer’, 

minha irmã, já coisa que eles faziam comigo. Porque eu sempre corri atrás, eu trabalhei, 

sempre consegui bancar, com meu salário da época, consegui bancar um curso no SENAI 

pra mim, eu mesmo paguei, integralmente, eu.”. Ele escolheu e fez um curso 

profissionalizante de técnico de instalação de sons e acessórios no SENAI quando estava 

no segundo ano do Ensino Médio, almejando algum trabalho na área, um investimento que, 

segundo ele, acabou se perdendo devido à continuidade do progresso (termo dele) advindo 

da percepção que “tinha chance de faculdade, acabou se perdendo esse cursinho. Acabou 

não sendo útil, principalmente para minha área, né? Área de Farmácia tem outra idéia. Mas 

foi, é experiência que eu consegui ganhar fazendo isso.”. 

Segundo Breno essa crença dele nele mesmo, nessa chance de progredir nos 

estudos, a crença de que valeria à pena investir na própria formação foi ficando mais forte 

após ter “perdido” um ano quando abandonou a ETEC. Foi nesse momento que ele afirma 

ter colocado na cabeça que “independente do curso que seja, eu vou procurar ir atrás de 

uma faculdade”, uma mudança em relação ao que ele pensava anteriormente, como conta: 

 

Breno: (...) coisa que eu, na oitava série, eu falava “ah, eu vou trabalhar, 

em tal coisa, eu vou arranjar um trabalho, fazer um curso 
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profissionalizante e arranjar um trabalho em uma empresa qualquer e vou 

tocar a vida”, como muitos dos meus amigos fizeram e estão fazendo até 

hoje, né? Só que, o choque da... de não, de ter perdido o ano na ETEC, 

coisa que, na ETEC, a maioria dos colegas de classe mirava uma 

faculdade, coisa que eu entrei cru em relação a isso. A maioria já sabia 

mais ou menos o que queria e eu não fazia idéia. Aí eu, nesse choque, aí 

eu falei assim “eu perdi um ano, eu vou levar um ano a mais pra entrar 

no... mercado de trabalho, todos os meus colegas vão entrar antes de 

mim, e seguir agora o curso profissionalizante não seja, talvez, o objetivo, 

que seria se eu tivesse continuado, seguido normalmente (...) Aí eu falei 

“ah, vou ver alguma matéria que eu gosto no Ensino Médio, vou 

pesquisar, ir atrás”. Aí a princípio, eu falei assim “ah, eu vou... eu gosto 

bastante, eu sempre gostei da parte de Ciências, então eu vou prestar 

Nutrição, eu vou prestar... é, Biologia”, só que aí, conforme eu fui 

progredindo na escola eu falei “ah, Química é algo que me atrai bastante, 

é... vou ver, vou pesquisar sobre o curso de Química, já. Mas Química 

tem muito cálculo, coisa que eu não gosto tanto que é matemática”. Aí 

consegui mesclar e eu consegui achar Bioquímica, que conseguia mesclar 

bastante a Biologia que eu sempre gostei junto com a Química que eu 

conheci e comecei a gostar (...) Aí eu falei “ah, eu vou prestar a 

Bioquímica”, aí eu decidi no segundo ano, no, no, no Alberto Conti. Eu 

descobri e eu falei “ah, eu vou atrás agora”. Eu descobri que na Unesp 

tem, em Araraquara, Araraquara pra mim é difícil, por causa que eu vou 

ter que se manter lá, aí conversei com meu pai e ele falou “não, se você 

precisar, ah, a gente dá um jeito, a gente banca”. Aí... eu descobri que 

tinha aqui na USP, mais perto, que tinha na Unifesp em Diadema e tinha 

na Unicamp, só que a Unicamp não... eu até tinha interesse de entrar, só 

que eu acabei não prestando o, o vestibular da Unicamp. Só que aí eu 

corri, eu comecei a correr atrás. Eu comecei a pesquisar primeiro sobre 

cursinhos populares, né? No segundo ano. Eu vi o Henfil, vi o cursinho 

da Poli, aí eu, tinha o MedEnsina, que eu ia prestar, aí... o amigo meu que 

estudou comigo na ETEC queria ITA, eu não sei se ele já passou, eu 

perdi o contato dele, ele falou “ó, tô fazendo no Etapa, velho, é muito 

bom, tipo, eu já fiz o cursinho da Poli e o Etapa é, tá muito a frente”. Aí 

eu falei assim “ah, beleza, eu vou ver quanto é o cursinho da Poli e ver 

quanto é o cursinho do Etapa”. Aí o cursinho da Poli eu não lembro o 

preço, mas o Etapa ficou uma coisa de cinquenta reais mais caro, eu acho, 

com, com a prova de bolsa. Aí eu falei pro meu pai “então, velho, o 

negócio é o seguinte, tem o cursinho da Poli, mas eu creio que eu vou 

conseguir me dar melhor no cursinho do Etapa, apesar de ser mais caro”. 

Ele falou não, beleza, a gente dá um jeito e eu pago”. Tanto que eu fui 

pro Etapa e segui junto com o terceiro ano. (Farmácia noturno, 19 anos) 

 

Depreende-se da fala de Breno acima o quanto teve atitude própria na busca de 

informações e tomadas de decisão referentes à escolha do curso de graduação que 

prestaria, ao mapeamento das Instituições de Ensino Superior que ofereciam o curso 

escolhido e as condições em que poderia realizá-lo, além da procura e escolha por um 

cursinho preparatório para o vestibular que julgava estar de acordo com suas necessidades. 

Essa postura já fora tomada por ele na pesquisa sobre o que significava a sigla USP, como 

relata abaixo: 
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Breno: (...) no segundo ano eu já tinha... é, dentro da ETEC, a maioria 

queria USP já. Só que até então eu não sabia, não conhecia, né, não sabia 

o que era a USP, tipo. Ó, eu juro pra você, na oitava série, eu não, não 

sabia que a USP existia, descobri na ETEC, no primeiro ano. Aí... eu 

tenho um amigo que... colega que estudo comigo na ETEC, que hoje ele 

faz Geografia no Mato Grosso, em Federal, e ele falava assim, que a 

ETEC Takahashi Morita tá aqui e tem um colégio na frente, o Petrolina, 

não sei se você conhece. Aí ele falava “ah, vai, a gente vai passar na 

USP”, brincava com o pessoal que a gente conhecia do Petrolina, “a 

gente vai passar na USP, vocês não!”. Aí “USP, USP, o que é USP?”, aí 

eu fui pesquisar e  aí “ah, Universidade de São Paulo, beleza”. Aí eu 

comecei a pesquisar no site da FUVEST aquele monte de curso, aí eu 

comecei a escutar os audiozinhos do pessoal falando, um rapaz, não sei o 

nome dele, o pessoal falando do curso, fui pesquisando curso que tinha 

afinidade, aí eu descobri o curso de Bioquímica. Aí eu perguntei “onde 

mais tem? Porque eu não posso depender de passar só nesse vestibular, 

né?”. Aí eu descobri a UNESP e a Unifesp. Mas foi escutando o 

audiozinho do... da USP que eu descobri o curso de Bioquímica. 

(Farmácia noturno, 19 anos) 

 

Por conta própria também, “correndo atrás e pesquisando”, Breno ficou sabendo 

dos programas de inclusão e das bonificações oferecidas pela Universidade de São Paulo. 

Entretanto, ainda assim, o estudante contou com importante incentivo de alguns 

professores e colegas com quem tinha estudado na escola técnica para se informar sobre 

prazos e procedimentos das provas; foi pela insistência de uma colega que ele fizera a 

FUVEST como treineiro ao término do segundo ano do Ensino Médio, conseguindo assim 

a bonificação no vestibular pelo PASUSP.  

Mesmo tendo ido muito bem na primeira fase do exame, obtendo um desempenho 

que o habilitaria já no segundo ano a passar em Farmácia, segundo conta, obtendo 52 

pontos na primeira fase da prova e sendo aprovado para a segunda fase entre os primeiros 

da carreira de Biológicas, Breno não participou da segunda etapa do exame porque “ficou 

com medo”. Foram conversas com uma professora de Artes da escola, disciplina que não 

gosta e sempre teve dificuldade, como contou, que o levaram a se comprometer a “eu 

prometo pra senhora que ano que vem eu passo pra segunda fase e vou fazer (...) Tanto que 

no outro ano eu passei, fiz e passei da segunda fase também.”.  

Conseguir a bonificação devido ao bom resultado no ano anterior contribuiu para 

Breno se motivar ainda mais, aumentando assim a dedicação aos estudos: no último ano do 

Ensino Médio a rotina do jovem envolvia três turnos de estudos “saia do colégio, depois ia 

pro cursinho e saia do cursinho e ia pro PPVUSP”. Ainda que não tenha permanecido até o 

final do ano no PPVUSP, o estudante enfrentou as dificuldades de deslocamento até os 
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locais dos dois cursinhos (próximos às estações Ana Rosa e Clínicas do metrô) e os 

problemas decorrentes de não conseguir se alimentar direito, nessa intensa rotina de 

estudos como conta: “de seis e meia pra sete horas é o tempo que eu me locomovia, eu não 

conseguia jantar. Aí eu tive que ficar jantando a base de bolacha. Aí começou a ficar difícil 

de prestar atenção (...)  era praticamente impossível ficar de olho aberto, porque sentia 

fome, sentia sono, no outro dia eu tinha que acordar cinco horas pra ir pro Ensino Médio.”. 

Tal medida foi tomada semelhantemente por Vitor, que, orientado pela figura de 

referência do professor, descobriu todo um mundo novo do Ensino Superior e tomou uma 

série de atitudes para persegui-lo, revelando um exemplo de influência decisiva na 

trajetória escolar fora do ambiente familiar.  

 

QUANDO O RECONHECIMENTO ILUMINA OS CAMINHOS ABERTOS PELO 

JOVEM ESTUDANTE: O PAPEL DOS PROFESSORES, DA CONSAGRAÇÃO 

ESCOLAR NA FUGA DA INDIFERENÇA E DO MENOSPREZO 

 

Vitor, que ouvia dos professores que tinha que continuar estudando e deveria fazer 

faculdade sentia que esse “caminho a seguir” se tratava de “uma coisa, sei lá, meio que... 

era parece que anacrônico, sabe? Eles falavam de um mundo que era uma coisa que você 

não conseguia enxergar de fato, né?”. O jovem estudante descreve claramente o quanto 

aquele percurso estava distante de seu horizonte: “só que era uma coisa distante, era um 

discurso, teórico versus prático, só que você não, não fazia sentido, porque ninguém na 

família se formou , não tinha ninguém na família que tava na vida de faculdade etcétera. 

Então era uma coisa meio que, tipo, era um mundo fora, era um mundo que eu não vou 

conseguir alcançar porque tá fora do meu alcance, assim, de fato.”. E, para ele, a 

constituição de suas perspectivas decorria de análise daqueles que estavam ao seu redor na 

periferia do extremo sul da Zona Sul da cidade, entre os quais constatava que apenas os 

professores eram pessoas formadas no Ensino Superior. Vitor, como relata a seguir, sentia 

a ausência de informações sobre os rumos a seguir ao término do Ensino Médio: 

 

Vitor: É, então, acesso, pessoas que tinham entrado no Ensino Superior, 

era muito difícil de encontrar, durante a infância e o início, e na educação 

e etcétera. A gente tinha, e eu queria ser professor até, tipo o segundo ano 

do Ensino Médio e essa idéia voltou porque, eu acho que a única 

referência que eu tinha de gente formada era de professor só. Gente que 

tinha entrado na faculdade e etcétera. [respira fundo, quase sem fôlego] 

Pessoas da família mesmo, eu não conhecia ninguém, assim, que tinha 

entrado, os meus pais não são formados, meus avós não são, muito 

menos, etcétera. Então, o ingresso, o Ensino Superior pra mim era meio, 
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era meio que velado, tipo... e, e ter a noção de universidade pública 

assim, tanto que no primeiro ano do, do, dessa vida de vestibular e 

etcétera, foi uma, uma descoberta, um choque total, assim, de eu falar 

“caramba, existe todo um mundo que eu não sabia que acontece, que eu 

não sabia que existia e que é meu também, que eu posso usufruir disso e 

que é um direito meu porque é público, né?” . E aí, eu tinha, no terceiro 

ano eu passei numa Federal no sul e eu não tinha grana pra me sustentar 

no sul; e eu não sabia, eu não tinha acesso de que tinha permanência 

estudantil numa universidade pública e etcétera e isso me privou, assim. 

Então, até eu ter a noção de que era, de que existia esse mundo 

completamente diferente foi bem estranho, assim. Eu não tinha pessoa, eu 

não tinha acesso ao mundo superior, não fazia idéia de como isso ia 

acontecer. (Geografia noturno, 19 anos) 

 

Como só a fala dos professores parecia “o discurso anacrônico” que Vitor designou, 

apenas quando descobriu um cursinho popular pela Internet, a partir da dica dada por um 

professor próximo, ele percebeu que havia espaço para “gente quase como ele”, conforme 

afirma no relato que segue: 

 

Vitor: Eu, eu, pela internet, porque eu, é... Eu tive um professor que 

gostava pra caramba de literatura e etcétera e a gente tava conversando e 

ele tava falando, né?, sobre acesso e etcétera. Ele tinha feito USP na 

época. Mas só que era uma coisa muito fora do alcance pra mim e aí ele, 

ele morava perto da minha casa. E a gente começou a conversar e etcétera 

e ele explicou como que foi a vida dele até chegar no Ensino Superior 

etcétera, como que foi a ralação no cursinho e tals, aí chegou, aí ele 

explicou “procura cursinho popular e etcétera”. E aí, procurando na 

Internet, veio o cursinho da FEA que... eles têm critério socioeconômico, 

assim e... poxa, fazia todo o sentido, porque eu não tinha grana pra pagar 

[risos]. Então, é... aí ele me indicou o cursinho e aí eu vim pra cá, eu não 

conhecia nada aqui e, e me inteirar dentro do espaço universitário foi 

fundamental, assim, sabe?, pra entrar, pra depois querer prestar o 

vestibular e entrar (...) eu descobri esse espaço de, da vida no Ensino 

Superior, foi, foi a, porque eu fiz cursinho aqui na USP, já fiz o cursinho 

da FEA, no meu terceiro ano, então, tá dentro do mundo universitário 

mesmo que, mesmo da perspectiva do cursinho, trazia toda essa questão 

pra cima, sabe? Tipo... “caramba, tem gente aqui que é quase igual a 

mim”, sabe? “Que saiu do Ensino Médio no ano passado também e que tá 

estudando aqui e que... cara é uma infraestrutura que é ótima e etcétera”. 

Então,tá, consegui vivenciar a vida superior. Junto com o cursinho, foi 

fundamental pra eu saber “caramba! Dá pra fazer”. (Geografia noturno, 

19 anos) 

 

Quando Vitor relata sua rotina de estudos, ele conta, ao mesmo tempo, parte de 

suas ações tomadas por iniciativa pessoal para alcançar o objetivo que estabelecera para si 

mesmo. Assim, “antes, sei lá, até o segundo ano do Ensino Médio, eu tipo trabalhava e 

estudava, só, e levava às vezes, entre... eu gostava de estudar as matérias da escola, mas era 

só aquilo, eu não tinha acesso, nem buscava ter acesso com coisas fora daquele mundo, 
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assim.”. Nesse momento, até o segundo ano e antes de descobrir os cursinhos populares e 

tomar para si o ideal de ingressar em uma universidade, Vitor se define da seguinte forma 

como estudante: “até o segundo ano eu era assim ‘vou estudar o que me derem pra estudar 

na escola etcétera.’”.  

A partir da construção de seu projeto de estudos, Vitor mudou a avaliação da 

própria escolaridade, como afirma: “eu descobri que a escola era muito atrasada, que tinha 

muita matéria pra estudar, muita coisa pra rever, que eu não fazia idéia que não era nem 

rever, era estudar de fato o que eu não tinha estudado”. Foi aí que tomou a resolução de 

“trocar de turno na escola, porque eu estudava no noturno no primeiro e segundo ano, 

porque eu comecei a trabalhar de dia. E eu consegui conversar com meu chefe no trabalho, 

etcétera, e eu fiquei de trabalhar de tarde até à noite, e eu consegui mudar meu ensino pra 

de manhã.”. O próprio Vitor explica a decisão: 

 

Vitor: Porque o ensino noturno na escola, onde eu estudava, era super 

ruim, assim. Não tinha professor, o professor à vezes não conseguia 

chegar, porque o trânsito era muito grande, porque não tinha, às vezes ele 

não ia, porque tava cansado porque tinha outro emprego em outra escola 

durante o dia [respira fundo, quase sem fôlego], então não tinha aula, eu 

tinha aula vaga direto, a Educação Física era à noite, então era aquela 

coisa cansativa e etcétera. E eu sempre dormia próximo, sei lá, das onze 

horas porque no outro dia eu tinha que trabalhar e tava cansado. E eu 

consegui conversar com o meu chefe, eu consegui transferir meu horário 

de trabalho para a tarde e troquei na escola o noturno pelo diurno, porque 

o estudo era melhor (...) No terceiro ano, porque era melhor eu estudar, 

hã... no diurno do que no noturno, porque tinha mais professores e porque 

era maior tempo na escola. E tinha aula vaga também, mas aí eu podia 

usar a biblioteca, que era fechada à noite, mas ficava aberta durante o dia. 

E eu tinha que, então eu entrava sete horas na escola, estudava até meio 

dia, corria, almoçava e ia, pegava um ônibus e ia estudando no ônibus, ia 

pro trabalho. Chegava no trabalho e trabalhava até às oito e pouco, assim, 

e  voltava estudando no ônibus, chegava em casa fazia, sei lá, vinte 

exercícios e ia dormir. Isso de segunda à sexta, sábado eu tinha que fazer 

o cursinho, que era o dia inteiro, das sete e meia às seis, e domingo tinha 

simulado, tinha outras coisas pra estudar (...) E aí foi sendo essa rotina, 

assim. E eu não me vi, é, é... me apropriando dessa rotina, foi uma coisa 

que foi acontecendo e foi me dando mais sede pra conseguir passar 

mesmo. E eu não vi isso acontecer, assim, depois no final do ano, eu falei 

“poxa, eu não estudei, eu não sabia que eu podia tirar essa pontuação”, 

sabe? Foi complicado. Aí no segundo ano, segundo ano de cursinho no 

caso, depois que eu tinha acabado o colégio, trabalhava e estudava, mas 

aí eu tinha a faculdade, na FATEC, que tinha, poxa, que é muito mais 

pesado que o colégio, tipo, é sem dúvida assim. E eu tinha matéria, tinha 

aula todo dia... era complicado etcétera, mas aí eu podia usar tipo a 

biblioteca da faculdade que era, tipo, sensacional , assim. E aí eu tinha 

que dar conta da faculdade, do trabalho e de fazer o cursinho de sábado 

na FEA. (Geografia noturno, 19 anos) 
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Vitor trocou um curso tecnológico na FATEC de Logística Aeroespacial (que lhe 

rendeu uma promoção no trabalho relacionado ao seu trabalho de controle de estoque na 

loja que realizava desde o primeiro ano do Ensino Médio) para participar do PPVUSP, 

trancando o segundo ano da graduação para aproveitar a chance anunciada pelo “email do 

PPV falando que tinha o cursinho e etcétera. Falei ‘caramba! Essa é a chance, né?, de eu 

trancar, deixar trancado mesmo e usar o horário da faculdade pra estudar no cursinho’.”. O 

câmbio não foi simples; apesar de já estar frequentando um cursinho aos sábados e poder 

se concentrar mais nos estudos para o vestibular, “linkando as aulas do PPVUSP com o 

cursinho que eu já fazia de sábado, então vai ficar duas coisas só, trabalho e aqui, no meu 

subconsciente”, como afirma, Vitor teria que vencer suas fragilidades anteriores, então 

descobertas: “mesmo assim foi complicado, porque eu queria, eu tinha, eu queria estudar 

muito mais do que no primeiro ano que eu descobri que não era o suficiente, mas aí depois 

eu descobri tipo que era exatamente porque eu tinha o déficit anterior do ensino, tipo não 

era por causa de que eu não estudei o suficiente. Porque não tinha como, mesmo, assim, 

aprender tudo o que eu não tinha aprendido em um ano só. E eu, eu fiquei nesse impasse o 

ano inteiro, assim. Mas aí, no final do ano, acabou dando certo as coisas, né?”. 

De modo análogo ao que ocorreu com Vitor, João Pedro e Danilo pararam os 

respectivos cursos técnicos que faziam em ETEC para fazer o cursinho preparatório. Não 

se trata apenas de um cálculo racional sobre a rentabilidade futura dos diplomas, como 

fariam os consumidores utilitaristas da escola já discutidos anteriormente nesta seção da 

pesquisa, mas, possivelmente, poderia ser uma aposta nas melhores chances futuras de 

valorização após uma primeira consagração (advinda, no caso, da aprovação em processo 

concorrido de seleção a instituições de ensino prestigiadas)
233

. Nesta dimensão de cunho 
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 Ao retomar estudos sobre a consagração escolar feitos ainda na década de 1970, entre os quais se destaca 

aquele de Bourdieu e Passeron publicado em Les héritiers, Martuccelli afirma a partir das análises de sua 

pesquisa sobre os franceses contemporâneos que a escola, para além dos fatores familiares que podem criar 

uma confiança inicial que sofrerá acréscimos ou reveses conforme os enfrentamentos aos múltiplos e 

sucesivos desafios e provas ao longo da vida, inscreve sobre os indivíduos aquilo que se pode chamar de uma 

forma particular de confiança institucional em si, como afirma: “(...) é díficil pensar que deveria limitar essa 

reserva de confiança em si unicamente (talvez principalmente) apenas aos fatores familiares. O 

desenvolvimento da vida é um processo muito aberto para que se possa associá-lo a um longo processo de 

mão única de entropia progressiva desta confiança inicial. Múltiplas provas sucessivas participam disso ao 

longo da vida e, sem dúvida, sobre este registro, a sucessão mais ou menos contingente (e não aleatória) dos 

sucessos ou fracassos, em diferentes domínios, endurecem ou enfraquecem este capital de confiança inicial. 

Sem ser necessariamente o domínio mais importante, a escola transmite hoje em dia uma forma específica de 

confiança institucional que cliva transversalmente os indivíduos também neste aspecto da divisão instaurada 

pela seleção social, mesmo que apesar disso, bem mais tarde em suas vidas, os indivíduos eles mesmos 

possam frequentemente desenhar as “razões” de seus sucessos ou de seus fracassos.”. (Martuccelli, 2006, p. 

45) 
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mais simbólico que material, a inserção de um aspecto importante na atitude de 

autodeterminação e sobreinvestimento pessoal nos estudos e na própria formação desses 

jovens estudantes pode contribuir à abertura de uma outra chave analítica, aquela relativa 

ao multiculturalismo e ao novo paradigma da diferença
234

. 

Conforme o debate articulado por Martuccelli em torno das questões políticas e 

identitárias condizentes à coexistência de diferentes grupos culturais ou étnicos e as 

implicações dessas diferenças culturais para regulação das relações entre as esferas 

públicas e privadas (sem considerar, contudo, que “as sociedades nacionais de classe 

sempre foram, elas também, cruzadas por diferenças culturais, tanto regionais quanto 

comunitário-classistas”) no contexto multifacetado da modernização e da consolidação das 

democracias, uma aproximação possível ao tensionamento entre os princípios da igualdade 

e da liberdade confrontados às possibilidades de universalização e particularização dos 

direitos seria assim formulada: 

 

O multiculturalismo não adquire todo o seu sentido a não ser ligado ao 

processo de modernização e às suas conseqüências sobre a matriz 

democrática. De fato, ele põe em questão a resposta democrática 

tradicional ao dilema identitário, que ela garante sobretudo mediante seus 

dois princípios que são a liberdade e a igualdade. Por um lado, supõe-se 

que a liberdade, indissociável da separação entre público e privado, 

permite a expressão das identidades particulares fora do domínio público. 

O espaço público, identificado com a razão, protege as identidades 

eliminando-as da esfera pública. Por outro lado, a igualdade, quaisquer 

que sejam seus vínculos com a problemática da liberdade democrática, 

visa a uma repartição justa da riqueza produzida socialmente, 

independentemente dos traços peculiares aos indivíduos. Não há melhor 

resumo da articulação entre esses dois princípios do que o caráter 

universalizável dos direitos. A democracia é o sítio por excelência do 

universal, do Cidadão, no fundo uma das concepções mais abstratas que 

se pode imaginar do vínculo social, em cujo seio todo substractum 

particular é abandonado em favor de uma representação universal. É 

próprio à democracia, em um país como a França, sua indiferença pelo 

problema identitário: classicamente, sempre se considera que ele se possa 

traduzir, via direitos universais, em problema civil ou em problema 

social. Nos dois casos, e não há nisso excesso de linguagem, os 

indivíduos possuem “pertinências”, mas nunca “identidades”. Ou, melhor 

dizendo, as formas pelas quais foram construídas as identidades sociais 

na democracia clássica têm sido sempre subordinadas e informadas pela 
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 De certa forma, a argumentação que sse segue está de acordo com a conclusão de Nadir Zago no estudo 

sobre estudantes de camadas populares; para a pesquisadora, outras experiências além da socialização 

familiar podem mobilizar os sujeitos em torno de um projeto. “Os desejos que apóiam esse projeto não 

surgem do acaso nem são dados isolados das relações históricas e sociais dos sujeitos singulares, mas são 

construídos no curso da vida a partir de sua primeira infância sob o efeito da coexistência com os outros, 

fixam-se progressivamente na forma que o curso de sua vida determinar, no correr dos anos, ou, às vezes, 

também de maneira brusca, após uma experiência particularmente marcante”. (Zago, 2003, pp. 37-8). 
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universalização das linguagens. No fundo, a democracia, em sua acepção 

tradicional, notadamente na França, é a consciência institucional do 

triunfo de uma modernidade identificada com a Razão universal. Nada de 

importante separa as grandes concepções da democracia clássica: o ideal 

da democracia enquanto divergência consensual de opiniões; o ideal que 

acreditava na possibilidade de pôr em evidência uma vontade unitária dos 

homens mediante recurso à livre deliberação; e a concepção 

“sociológica” que dela faz a representação institucional de relações 

sociais antagônicas. (Martuccelli, 1996, pp. 18 – 19)  

 

Assim, nesse paradigma da diferença
235

, a noção clássica de igualdade condizente 

com a vida democrática (a qual substitui o privilégio estatutário decorrente de uma 

situação estrutural de dominação e exploração) dá lugar à concepção de equidade, que, ao 

invés de enfatizar as características comuns a quaisquer indivíduos, remetendo a uma 

concepção universal e comum de sociedade, “reconhece a pertinência política das 

especificidades culturais dos indivíduos e dos grupos, aceitando a idéia de um tratamento 

diferenciado dos membros dessas coletividades”, em um movimento de franca crítica ao 

formalismo democrático e de incorporação do “saber social sobre as razões das 

desigualdades e sobre os resultados das políticas sociais igualitaristas”
236

. 

É, pois, em termos de afirmação da própria autenticidade, que o embate se dá: ao 

invés da linguagem universal que abarcasse toda a individualidade, há uma inversão de 

papéis entre o “eu público” e o “eu privado”, entre “a vontade geral” e “as vozes 

minoritárias”, como afirma Martuccelli: 

    

A ascensão de um desejo individual de dignidade, sob a forma de desejo 

de reconhecimento público de uma diferença individual (ou, melhor, 

vivida por muito tempo como individual e privada), mostra os limites da 

liberdade negativa (lá onde não sou reconhecido porque não me afirmo) e 

da liberdade positiva clássica (lá onde não posso afirmar-me senão 

enquanto cidadão, portanto como homem genérico). O multiculturalismo, 

seguindo-se ao processo de individualização moderno, expressa a 

exigência do aumento da diferença no domínio público. O político 

encontra-se transtornado. Já não se trata apenas de defender o indivíduo 

contra as ameaças sociais, econômicas ou ideológicas. Trata-se de, 

publicamente, afirmar as diferenças: de autodeterminar-se 

individualmente e de se assegurar a coexistência da maior diversidade 

possível. O motor do novo avatar histórico da liberdade é a diferença e o 

desejo de afirmá-la. (Martuccelli, 1996, p. 22). 
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 No qual “os direitos culturais não trazem consigo somente a proteção de uma herança ou a diversidade das 

práticas sociais, mas obrigam a reconhecer, contra o universalismo abstrato das Luzes e da democracia 

política, que cada um, individual e coletivamente, pode construir as condições de vida e transformar a vida 

social em função de sua maneira de combinar os princípios gerais da modernização e das ‘identidades’ 

particulares”. (Touraine, 2005, p. 237) 
236

 Cf. Martuccelli, 1996, p. 21. 
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Para além de discutir implicações da substituição de políticas igualitárias por 

aquelas de equidade
237

, visando princípios não mais gerais, mas que considerem as 

especificidades particulares de cada um, é preciso refletir, como alerta o sociólogo Michel 

Wieviorka “não apenas distinguindo e opondo o fora e o dentro, o ‘eles’ exterior e o ‘nós’ 

interior, mas também, prioritariamente, examinando as afirmações culturais que existem no 

seio de nossas sociedades e que ao mesmo tempo podem guardar algum elo com o 

exterior”. Segundo ele, deve-se problematizar o aparecimento, desenvolvimento, 

transformação e as demandas das afirmações culturais dos indivíduos daquela sociedade 

por meio de uma reflexão sobre “o que pedem como tratamento político: o que pode ser 

justo ou injusto, bom ou mau, de se estabelecer como resposta a suas expectativas, mas 

também aos eventuais perigos que podem encarnar?”
238

. 

No contexto de tensão entre igualdade e diferença no contexto das sociedades 

democráticas que aboliram as hierarquias de origem – mas não as desigualdades! –, no 

qual se busca um novo equilíbrio entre participação na igualdade e um cuidado 

diferenciador, o debate não gira mais em torno da suspensão das particularidades 

(universalismo), mas sim de sua afirmação (diferencialismo). E é no registro da afirmação 

que as demandas e vivências dos adolescentes e jovens na escola podem fornecer outras 

pistas na construção desta prova escolar no contexto das grandes transformações 

estruturais de nossa sociedade apresentado anteriormente, uma vez que “os alunos exigem 
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 A respeito das implicações de tal debate no âmbito da justiça social ver, por exemplo, o livro de François 

Dubet Les places et les chances, 2010. Em La difference, Wieviorka critica o debate que opõe as duas noções 

na França, pois se igualdade é o princípio, a adoção da equidade passa a ser um dos meios possíveis para 

alcançá-la. Segundo ele: “Nas suas dimensões propriamente sociais, o multiculturalismo repousa sobre um 

princípio de equidade que pode parecer colocar em causa os valores universais do direito e da justiça. Ele 

consiste assim em dar os meios preferenciais aos membros dos grupos desfavorecidos,ao lhes propor um 

tratamento particular nas posições quase reservadas nas empresas ou na universidade, mas também as 

vantagens fiscais nas zonas onde eles são em número significativo, os recursos complementares para as 

escolas públicas dos bairros em que habitam etc. Distanciando-se de modo mais ou menos claro de toda 

referência explícita às identidades ou particularidades, pode-se ver espacializado, inscrito nas políticas 

aplicadas aos territórios. Assim, na França, no domínio das políticas da cidade que contemplam a instauração 

de ‘zonas francas’ ou de desoneração fiscal concedidos às empresas que aceitem criar empregos lá, ou ainda, 

em matéria escolar, com as ZEP (Zonas de Educação Prioritária), onde os meios complementares são 

concedidos às instituições. Essas medidas mantém apenas um laço bem fraco com a questão da diferença 

cultural: elas visão bairros populares nos quais a origem nacional ou étnica dos moradores é diversa, e elas 

não visam favorecer a questão étnica ou a promoção de uma questão cultural particular. E mesmo se elas são 

geralmente suspeitas de favorecer os imigrantes ao detrimento dos franceses de origem, assim no discurso 

populista ou racista, elas são mais seriamente criticadas pelos resultados, medíocres no plano econômico, 

melhores no âmbito escolar. Elas são criticadas também pelos traumas que elas causam ao princípio de 

igualdade, ou ainda, sublinha-se as consequências na mudança de uma lógica em favor da igualdade de 

oportunidades a uma política de redistribuição social: ao invés de pretender assegurar chances iguais de 

sucesso social e econômico a todos, elas tendem a ‘dar mais àqueles que têm menos’ e a valorizar apenas 

uma lógica da igualdade de condições. (Wieviorka, 2001, p. 123) 
238

 Wieviorka, Em que mundo viveremos?, 2006, p. 140. 
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menos ser tratados de igual para igual do que ser reconhecidos em sua especificidade”
239

. 

Concorda-se aqui com a tensão criadora (por não ser nem exagerada, tampouco 

contraditória) percebida por Martuccelli no seio da relação dos alunos com o sistema 

escolar, no qual se exige igualdade e busca da diferença: 

 

Os alunos exigem menos ser tratados de igual para igual do que de ser 

reconhecidos em sua especificidade. Sua sociabilidade opera a partir de 

critérios próprios de justiça e sobretudo de respeito pela autoridade. À 

simples obediência institucional eles opõem um princípio de 

reciprocidade: se eles respeitam o professor é porque, em contrapartida, 

ele deve lhes respeitar igualmente. Eles denunciam o arbitrário de uma 

decisão enquanto ela não penaliza da mesma maneira todo mundo, mas 

eles reclamam também uma modulação das sanções em função da 

personalidade de uns e outros. Os alunos querem menos ser tratados 

como todo mundo (o que supõe reconhecer os outros como iguais e 

idênticos em direito) do que ser apreciados em suas diferenças (o que 

exige que lhes reconheçam em sua individualidade). Se eles não a 

reivindicam verdadeiramente, qualquer violação da igualdade lhes parece 

no entanto insuportável e incompreensível. Mas, ao mesmo tempo, sua 

simples aplicação institucional lhes parece profundamente insuficiente, às 

vezes abusiva. (Martuccelli, 2002, pp. 339-340)  

 

Em grande medida salta aos olhos as falas dos estudantes aqui pesquisados em 

torno da questão da justiça na escola. Por vezes pode-se perceber que acham injusto ser 

tratados como os demais alunos, pois, ao contrário, a demanda é por um tratamento 

pessoalizado pelos professores, configurando uma possível busca por algum grau de 

reconhecimento do outro de suas especificidades, ainda que indiretamente, por meio do 

bom trabalho escolar, objeto no qual eles próprios projetam parte de suas identidades, em 

misto de orgulho e busca de mais reconhecimento (o qual poderia advir da nota, a 

avaliação da excelência escolar
240

, uma das representações públicas do bom desempenho 

que pode ser comparada e exibida aos outros, como a família, por exemplo). 

O panorama desse reconhecimento da própria individualidade e da afirmação de si 

na nossa educação básica durante o período mencionado (a década de 2000, quando esses 

estudantes estiveram na escola) não parece ser o mesmo da chamada igualdade de 

oportunidades característica das sociedades democráticas. Por um lado desconfia-se das 

desigualdades produzidas pelo sistema escolar (as desigualdades seriam justas caso se 

considerasse os indivíduos como fundamentalmente iguais), afinal, entre nós, as diferenças 
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 Cf. o debate acerca do respeito feito por Danilo Martuccelli em Grammaires de l’individu, 2002, p. 339. 
240

 Cf. Perrenoud, La fabrication de l’excellence scolaire: du curriculum aux pratiques d’évaluation – vers 

une analyse de la réussite, de l’échec et des inégalites comme réalités construites par le système scolaire, 

1984. 
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de renda, de prestígio, de poder não parecem decorrer do mérito
241

, por outro, queixa-se da 

seleção e avaliação feitas pelos professores no interior da vida escolar. O resultado oscila 

entre desengajamento, desmotivação e perda de sentido para muitos, mas busca por 

reconhecimento para outros. O primeiro efeito era característica das sociedades altamente 

hierarquizadas pré-democráticas, como lembra Dubet: 

 

Na suposição de que a igualdade de oportunidades e a meritocracia sejam 

possíveis, não se pode ignorar a crueldade desse modo de seleção e da 

hierarquização para um grande número de indivíduos. De fato, quando 

não se dedicavam à competição escolar, os indivíduos poderiam estar 

terrivelmente frustrados mas eles teriam também a possibilidade de 

acusar a sociedade e o sistema de ser a causa de uma injustiça que não 

lhes invalidava pessoalmente. Se eu ocupasse um emprego pouco 

qualificado, pouco prestigioso e mal pago porque eu não tive 

oportunidade de provar meu mérito e meu valor em uma competição 

escolar justa, eu não teria nenhuma razão de experimentar um sentimento 

de fracasso nem de me sentir menos digno que os outros. Afinal, eu não 

seria responsável nem pelo meu nascimento nem por minhas disposições 

intelectuais em uma sociedade na qual se acreditava largamente nos dons 

naturais dos alunos. Em suma, a escola não foi feita para mim, mas eu 

não “valho menos” que os outros. Em um tal contexto, a injustiça social 

era tão manifesta que ela preservava paradoxalmente o indivíduo do risco 

de perder a estima de si. Deus, as distâncias sociais, os ‘dons’ desiguais 

consolavam parcialmente as desigualdades de sucesso escolar. (Dubet, 

2004, p. 27) 

 

Contudo, o sociólogo francês gira em torno do contexto estritamente igualitário, 

que, se existisse, teria um importante impacto na constituição identitária dos sujeitos, 

sobretudo para os alunos, sujeitos colocados no centro de “uma contradição fundamental: eles 

são todos considerados como fundamentalmente iguais estando todos engajados em uma série de 

provas cuja finalidade é de torná-los desiguais”
242

. A questão que se coloca a estes jovens seria, 

então, a de ser iguais a todos os outros alunos a despeito de ter performances e obter desempenhos 

desiguais. Um impasse? Uma aporia? Segundo Dubet, trata-se de uma contradição fundamental das 

chamadas sociedades democráticas liberais, as quais precisariam “inventar uma ficção crível 

fazendo do desigual desempenho dos alunos o produto de seu mérito concebido como a 

manifestação de sua liberdade e, portanto, de sua igualdade”
243

 para enfrentar tal situação. Cria-se, 
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 A respeito da perda de rentabilidade do engajamento escolar revertido na aquisição de diplomas por 

ocasião da expansão do acesso ao ensino e à longevidade escolar ver, por exemplo, L’inflation scolaire: les 

désillusions de la méritocratie, de Duru Bellat (2006) e dela com Dubet L’Hypocrisie scolaire, 2000, em que 
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242

 Dubet, 2004, p.28. 
243

 Ibidem, p. 28. 



215 

 

portanto, uma ficção que possa superar as autoexplicações de si ancoradas em perspectivas inatistas 

e a naturalização da desigualdade, como explica:  

 

A ficção mais eficaz e a mais banal consiste em fazer como se os 

resultados escolares dos alunos fossem a consequência direta de seu 

trabalho, de seu ânimo, de sua atenção, em suma, de tudo aquilo que 

dedicam livremente em seu trabalho escolar. “Falta de trabalho”, “falta de 

atenção”, “falta de seriedade”, são explicações mais banais das desiguais 

performances dos alunos, em todo caso, aquelas que nós damos aos 

próprios alunos. Explicações que afirmam sem cessar que “se eu quero, 

eu posso”. Assim, o aluno que fracassa aparece como o responsável por 

seu próprio fracasso e, ao mesmo tempo, sua igualdade fundamental é 

preservada já que tudo se passa como se ele houvesse decidido 

“livremente” seus desempenhos escolares ao trabalhar mais ou menos. É 

uma espécie de tradução escolar da ética protestante do trabalho tal qual 

concebida por Weber: o desempenho profissional é a realização da 

liberdade do sujeito condenado a provar-se no trabalho. (Dubet, 2004, pp. 

29) 

 

A CRUELDADE SUBJETIVA DA MERITOCRACIA: SELEÇÃO IMPESSOAL E 

AVALIAÇÃO OBJETIVA SÃO POSSÍVEIS, JUSTAS E EFICAZES? PARA QUEM? 

 

Essa contradição interessa à reflexão sobre a prova escolar dos estudantes aqui 

pesquisados porque, fundamentalmente, ainda que não tenham sido seduzidos pelo canto 

da sereia da meritocracia, também eles não querem passar pela situação de desigualdade; a 

comprovação do princípio da igualdade como justiça, neste caso, é pela negativa, pela 

repulsa de serem inferiorizados em comparação inelutável aos demais colegas de escola 

seja pela avaliação do rendimento, ou pelo trajeto escolar. Como lembra Dubet, não há 

escolha, “a crueldade subjetiva da meritocracia advém de que os alunos são obrigados a se 

lançar em uma competição, já que eles são iguais em princípio, ainda que os fracassos 

produzidos fatalmente por essa competição sejam privados de consolos coletivos”. Evitam, 

portanto, a crueldade de caírem em uma nova hierarquia ocupando uma posição subalterna, 

como “consequência da mecânica mesmo da igualdade de oportunidades”
244

. São várias as 

possibilidades de curto-circuito nesse sistema, como lembra o autor em torno da questão: 

 

Evidentemente, tudo isso constitui um conjunto de ficções às quais nem 

os alunos, nem os professores acreditam verdadeiramente. Mas são 

ficções necessárias porque elas permitem aos indivíduos de perceberem 

como livres e iguais a despeito da formação contínua de desigualdades 

escolares. Esse sistema se torna extremamente cruel quando a ficção não 

funciona mais, quando o aluno trabalha e fracassa, trabalha bastante e 

nunca é bem-sucedido, e quando ele não pode explicar a si mesmo esta 
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situação sem terminar por admitir que ele é, na realidade, desigual, menos 

dotado, menos animado, menos eficaz... Por fim, esse aluno não pode 

encontrar explicação crível para seu fracasso fora dele mesmo uma vez 

que ele sempre foi tratado de maneira rigorosamente igual e objetiva. Os 

vencidos só podem se prender a eles mesmos, eles só podem se atribuir a 

causa do próprio fracasso. Atingidos na estima que eles têm de si 

mesmos, eles oscilam então entre a desmotivação e a depressão, eles têm 

o sentimento de ser indignos das esperanças depositadas neles por seus 

professores, por sua família e por eles mesmos. Às vezes, rejeitando a 

interiorização culpabilizante de suas dificuldades, eles a retomam como 

ressentimento e como agressão contra a escola e os professores e também 

contra os bons alunos, que são a prova viva que “se eu quero, eu posso” e 

que a igualdade de oportunidades não é uma simples fábula. (Dubet, 

2004, p. 30) 

 

Evidentemente deve-se relembrar o que a escola reprodutivista já ensinou sobre “os 

dados viciados desse jogo”, os desempenhos escolares não resultam diretamente das ações 

individuais, porém não estão totalmente dependentes, como correia de transmissão, das 

origens e influências familiares; apesar disso, como conclui a professora Ione Ribeiro do 

Valle após revisar as teorias clássicas e contemporâneas sobre a igualdade de 

oportunidades e a meritocracia escolar, o olhar sobre a questão da justiça na escola deve 

passar indubitavelmente pela experiência escolar dos estudantes vividas em um contexto 

de (re)produção de desigualdades e de fracassos de desempenho, mas, como outras 

características como a influência familiar, sem deixar de lado os processos de individuação 

por se tratar de tema de convergência de diferentes perspectivas epistemológicas, mas 

também de crescente importância social, pois “o modelo de justiça social baseado no 

princípio meritocrático goza cada vez mais de legitimidade nas sociedades democráticas, 

nas quais a igualdade jurídica de todos os indivíduos é permanentemente reafirmada”
245

.  

Mas, o rendimento não se mostra suficiente, a ele associa-se a busca pelo 

estabelecimento de uma relação pessoal com o professor-avaliador; é preciso ser percebido 

e reconhecido individualmente por este agente ao mesmo tempo disciplinar, no sentido 

foucaultiano, mas, também, da justiça professoral, no sentido bourdieusiano. Marie Duru-

Bellat, em revisão crítica sobre a contradição entre mérito e justiça se refere a todos os 

outros elementos que impedem que o julgamento escolar seja neutro, como a escola 

frequentada, a classe em que se estuda e, inclusive, o professor e suas práticas. A 

pesquisadora resume assim a formulação da relação entre expectativas dos professores e 

desempenho escolar dos alunos: 
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As expectativas e práticas pedagógicas dos professores também variam 

conforme os contextos, notadamente em função do meio social e do nível 

suposto dos alunos. Em matéria de eficácia, conhece-se a importância 

fundamental das expectativas exigentes em relação aos alunos. Oras essas 

expectativas provam ser fortemente moduladas pela pertença social dos 

alunos. Os professores esperam mais fracassos por parte das crianças de 

meios populares e reciprocamente subestimam suas chances de sucesso. 

Em geral, essas expectativas participam da reprodução das regularidades 

estatísticas sobre as quais elas se fundam, já que elas conduzem ao 

estímulo maior aos alunos já “destinados” a um melhor êxito, não sem 

efeito – na ocorrência positiva – sobre a estima de si. (Duru-Bellat, 2009, 

p. 61) 

 

Vê-se tal jogo ocorrer ao longo da carreira escolar dos estudantes aqui pesquisados, 

sobretudo nas primeiras fases da escolarização, o que, por sinal, condiz com a concepção 

dos efeitos cumulativos e duráveis de um certo passivo escolar precoce que se atualiza nos 

sobreinvestimentos futuros (por parte dos professores, da família e de si mesmo)
246

. Seja 

por temor dos efeitos das desigualdades, seja como defesa de possíveis injustiças, fato é 

que se vê no relato dos sujeitos desta pesquisa a busca de signos que transpareçam o mérito 

de cada um, um mérito que clama em retorno o respeito pelo reconhecimento dado ao valor 

pessoal
247

. Aproveita-se aqui a constatação do filósofo francês Michaud a respeito da 

análise da discussão sobre mérito e justiça, a partir da qual analisa o mérito de 

personalidades, artistas, esportistas e gente rica e famosa, segundo o qual ser meritoso, em 

última instância, é ter visibilidade. Nossos estudantes não querem ser invisíveis aos 

professores, mas, além disso, também querem admiração, não escapando, portanto, de um 

dos mais banais fatos antropológicos caracterizados por Michaud: “o desejo humano de 

admirar e honrar tal qual se reflete no culto dos grandes homens, das grandes figuras, dos 

homens ilustres, no desejo de ídolos, de panteões e de galerias de retratos”
248

. 

Assim, ainda conforme Michaud, a conjunção de demandas de igualdade e de 

diferença esvazia de sentido todo o ideal de vida boa ligada aos valores individuais e 

igualitários da democracia. Segundo ele, a falta de sentido da vida meritocrática se esvazia 

ainda mais e perde a operacionalidade como laço social fictício para justificar as 

desigualdades sentidas como inaceitáveis sem seu lastro levaria a uma situação de “falta 

um mundo comum onde defender uma ideia determinada de virtude e de humanidade, só 

                                                 
246

 Cf. Duru-Bellat, 2009. 
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há lugar para as aventuras individuais percebidas em um contexto de admiração e de desejo 

misturados”
249

. 

E que vazio é esse? É, por exemplo, a ausência de critério na avaliação das 

performances, sobretudo porque, como afirma Michaud, não é de resultado que se trata a 

ideia de justiça, mas de valorizar os esforços (um dos elementos da ação individual, ao 

qual se atrela as atitudes e as capacidades de tomar decisão em uma dada condição) e a 

persistência neles
250

, pois se “a injustiça mais evidente é aquela do trabalho e do esforço 

frustrados”, também o é a outra face de Janus “o sucesso sem esforço, sem trabalho, 

entregue de bandeja, constitui uma outra forma de injustiça: é um sucesso literalmente 

‘imerecido’”
251

. 

Essa visão se coaduna perfeitamente àquela erigida por Livia Barbosa em seus 

diferentes estudos e análises sobre o mérito na sociedade brasileira
252

. Ao retomar parte do 

pensamento social brasileiro, a autora reafirma a dissociação entre trabalho duro, esforço e 

dedicação ao sucesso, realização, progresso, etc., devido ao nosso processo de formação 

como nação e como povo. A autora reconhece em nossas instituições a existência de um 

discurso (via políticos) e de sistema meritocrático(via políticas), mas desconhece entre nós 

a correspondente ideologia na prática social brasileira. A que se deve tal ausência? 

Segundo ela, a distância entre lei e moral, pois esta última não se afasta da concepção de 

que nossas desigualdades históricas em muito influenciam os destinos sociais dos 

indivíduos. Conforme Barbosa: 

 

                                                 
249

 Ibidem, p. 247. 
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socialisation scolaire, 2011b. 
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219 

 

As desigualdades naturais são interpretadas exclusivamente, como 

oriundas das condições sociais dos indivíduos e não como conteúdos 

distintos de uma mesma forma. Portanto, muito pouca legitimidade lhes é 

atribuída . O esforço de cada um, a vontade de realizar (achievement) e as 

diferenças de talentos naturais não funcionam como vetores que 

transformam indivíduos comuns em winners, como na sociedade norte-

americana, mas como expressões “objetivadas” de processos históricos e 

sociais sobre os quais os indivíduos têm muito controle. Como os 

indivíduos nascem em posições sociais distintas, eles desenvolvem 

habilidades desiguais. Elas não são naturais, no sentido de inatas. 

Portanto, os resultados positivos e negativos advindos das habilidades e 

talentos de cada um não são de responsabilidade do indivíduo, e sim de 

todo o corpo social. Daí a lógica distributiva que subjaz à concepção de 

igualdade substantiva brasileira. O indivíduo, nessa perspectiva, tende a 

ser percebido como um ser reativo que responde exclusivamente às 

condições a que se vê submetido, ao contrário do agente proativo da visão 

norte-americana que atua e transforma o ambiente em que vive por força 

da sua vontade individual. Assim, entre nós, a responsabilidade pelos 

resultados de cada um está centrada no universo social, o que em grande 

parte exime o indivíduo de responsabilizar-se por seus próprios méritos. 

(Barbosa, 2003, pp. 65-66) 

 

 

Barbosa lembra também dos estudos que atribuem à herança escravocrata um certo 

estado de (des)ânimo para com o trabalho, associado às regras de disciplina e obediência 

autoritárias, regido que foi pela lógica da escravidão, obstáculo fundamental da criação de 

uma ética positiva do trabalho em nosso país (consolidada apenas a partir da modernização 

– autoritária – do Estado Novo). Outra dificuldade mencionada à dificuldade de 

disseminação de uma “ideologia de trabalho duro como mecanismo de mobilidade social” 

no Brasil residiria nas grandes desigualdades de renda, como afirma no referido estudo. 

Desta forma, Barbosa conclui que os brasileiros tenderiam a esperar que as próprias 

produções individuais fossem avaliadas no contexto de produção e de atuação, o que 

significa que se deseja ser analisado dentro da lógica do “eu e minhas circunstâncias”, do 

que se foi capaz de fazer em um determinado contexto social de atuação. Isto decorreria 

desse contexto que Barbosa classifica como sendo de igualdade substantiva entre 

indivíduos reativos, no qual desempenho é entendido como resultado do ambiente e das 

circunstâncias em que se atua, ao invés de ser fruto dos talentos e das forças intrínsecas do 

indivíduo (como esforço, vontade de realização e habilidades). Segundo a autora, a soma 

de duas variáveis externas e de uma interna que se combinam diferentemente nos 

indivíduos a responsável por essa concepção de desempenho na qual a qualidade do que 

cada um foi capaz (conseguiu) produzir baseia a própria justificação, tornando, portanto, as 

produções individuais incomparáveis entre si: 
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a) a posição social de cada um (pobre, rico, remediado, carente etc.); 

b) as deficiências estruturais do sistema brasileiro (como o governo não 

dá dinheiro para a educação, o estudante não tem livro para estudar; 

as condições de trabalho são precárias etc.); 

c) as idiossincrasias subjetivas (estado de espírito, ritmo pessoal, 

condições familiares e psicológicas etc.). (Barbosa, 2003, p. 70) 

 

Pelas razões acima expressas, cujo resultado é a dificuldade em pesar e medir a 

influência de todas as variáveis nos desempenhos individuais e a consequência da 

incomparabilidade dos resultados e a negação da competição, sempre criticada pela 

desigualdade de condições, a autora formula a expressão: “A melhor forma de sintetizar 

nossa concepção do desempenho é dizer: no Brasil, desempenho não se avalia, se 

justifica”
253

. 

No entanto, se há concordância até esse diagnóstico feito por Barbosa, sobretudo 

por tentar enraizar as questões relativas à meritocracia como sistema de justiça não apenas 

em condições objetivas particulares na história específica de um grupo, mas, como também 

defende Tenret “em um contexto ideológico (político ou filosófico) singular
254

, na 

conjuntura aqui estudada não cabem as consequências percebidas por ela: 

 

Por essa lógica brasileira, a igualdade de atributo do sistema se torna o 

objetivo do próprio sistema. Ou seja, a igualdade, enquanto valor, passa a 

estar relacionada a um outro: o de justiça social, e a diferença de 

resultados entre os indivíduos , à injustiça social. Almejamos não o 

desenvolvimento e o reconhecimento dos aspectos idiossincráticos de 

cada um, pois isso não seria justo, mas um Estado igualitário onde o que 

é concedido a um deve ser estendido a todos, independentemente do 

desempenho individual e das desigualdades naturais. Daí a síndrome de 

isonomia, as progressões automáticas para todos e o engessamento do 

serviço público, no qual diferentes categorias funcionais encontram-se 

amarradas umas às outras, de forma que qualquer distinção, mesmo que 

baseada na diferença de funções, é vista como concessão de direitos que 

devem ser estendidos a todos, o que leva ao famoso “efeito cascata”. Este 

não deve ser tido apenas como um dispositivo jurídico, mas como um 

dispositivo jurídico que expressa a dificuldade de explicitar diferenças no 

nível simbólico e sobretudo de concretizá-las na prática social. (Barbosa, 

2003, pp. 70-71) 
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A CORDIALIDADE CONTRA A CRUELDADE DO MÉRITO: CONHEÇA-ME PARA 

NÃO ME DEVORAR! A LUTA CONTRA A AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO 

 

Os depoimentos colhidos nas entrevistas com os nove estudantes da USP em tela 

permitem fazer um contraponto não à ideia de Barbosa sobre a dificuldade de 

estabelecimento de gradações ou hierarquias pelo desempenho devido ao forte sentimento 

de desigualdade das avaliações individuais, mas justamente por um aspecto por ela não 

considerado: o desejo dos indivíduos de não serem rebaixados; de criarem para si uma 

espécie de escudo contra as injustiças: a visibilidade – e reconhecimento – de si e de suas 

especificidades pelo outro, sobretudo no cenário da crueldade do mérito advindo da 

seleção escolar e suas consequências na (re)produção de desigualdades. Não obstante, 

deve-se considerar ainda mais um e decisivo fator (percebido também por Barbosa mas 

não levado até suas últimas consequências naquilo que diz respeito à formação dos 

indivíduos): o caráter dual do brasileiro transfigurado por DaMatta na distinção entre a 

pessoa (baseada no tratamento personalizado e em valores hierárquicos da família) e o 

indivíduo (baseado no tratamento impessoal e em valores das leis do espaço público)
255

. 

Conforme sintetiza Martuccelli, trata-se de uma tensão oriunda da mescla entre 

hierarquização dos vínculos e igualitarismo das trocas, na qual “os atores não deixam, 

então, de passar de um universo ao outro, tentando, de alguma maneira, ao mesmo tempo, 

fazer-se respeitar como ‘pessoas’ e resignar-se a ser tratados como ‘indivíduos’”
256

. 

O termo jeitinho-brasileiro sintetiza algumas das concepções apresentadas 

anteriormente por Sérgio Buarque de Holanda em Raízes do Brasil, quando, ainda na 

década de 1930, já apresentava o dilema do brasileiro como alheio aos ideais do 

liberalismo democrático, uma vez que a cordialidade – como afetividade e não polidez –, 

herança portuguesa reforçada por traços das culturas negra e indígena, segundo ele, 

marcaria a participação do tipo nacional na esfera pública ainda com traços do seio 

familiar, por meio da continuidade da aversão à hierarquia, arredio à disciplina, 

desobediência a regras sociais e afeição ao paternalismo e ao compadrio
257

. Informal, 

personalista e descompromissado com as regras, normas e leis abstratas, como o brasileiro 

poderia ser avaliado objetivamente? 
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Ademais, a falta de clareza substantiva acerca do significado de mérito, ou, em 

outra formulação no contexto da educação, de excelência escolar, deve-se encará-lo como 

sendo datado e localizado, posto ser dependente de referências culturais amplas e 

arbitrárias; como lembra Duru-Bellat, para uma sociedade guerreira, o mérito provém da 

coragem, em uma sociedade comunista, diz respeito à lealdade ao regime, em sociedades 

nas quais os critérios acadêmicos e escolares são preponderantes, passa pela noção de 

pessoa cultivada. Em outras palavras, Duru-Bellat comenta a incorporação de outros 

elementos além dos relativos à performance no julgamento escolar:  

 

as normas de excelência escolar integram as dimensões comportamentais, 

inclusive morais: globalmente, é a maneira pela qual o aluno executa 

cotidianamente seu “ofício de aluno” e se submete às regras do jogo 

escolar que é avaliada e definida a excelência escolar. Na escola primária, 

sobretudo, as qualidades comportamentais são fortemente valorizadas. No 

liceu, espera-se um domínio de saberes, mas também da expressividade, 

até mesmo da originalidade pessoal. Oras, está claro que alguns critérios 

de avaliação – a originalidade da expressão, a fineza ou o domínio verbal 

–, são de fato “qualidades sociais” desigualmente partilhadas. Portanto, 

essas qualidades e essas normas informais não são objeto de uma 

aprendizagem explícita, o que engendra mal-entendidos, eles mesmos 

origens de dificuldades escolares e também de desigualdades sociais já 

que todos os alunos não os dominam ou não os decifram igualmente. 

Além disso, os alunos devem comprovar competências em matéria de 

apresentação de conhecimentos, ou, mais importante ainda, de 

competências relacionais: a emissão de notas revela às vezes uma 

negociação implícita e, em geral, a avaliação se inscreve em uma relação 

social específica, cuja imparcialidade depende das relações sociais. 

(Duru-Bellat, 2009, p. 67) 

 

É assim, portanto, que a noção de reconhecimento 
258

 torna-se relevante nas 

análises sobre a prova escolar vivida pelos estudantes da USP aqui pesquisados, pois 

aparece no jogo interpessoal com os seus professores (os quais, em um círculo de 

retroalimentação, também se envolvem mais com os alunos já envolvidos com eles, a 

motivação e vontade de apreender – e aprender – em sua aula captura ambos nessa 
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 O debate acerca da noção de reconhecimento é grande e com diferentes perspectivas, mas pode-se resumi-

lo aqui em duas vias, aquela do multiculturalismo de Charles Taylor, expressa sobretudo em Multiculturalism 

and the politics of recognition, de 1992 e, dele mesmo, Multiculturalism: examining the politics of 

recognition, 1994, por um lado (agrupado por Amartya Sen na análise que faz em A idéia de justiça com dois 

Michael, o Walzer, autor, destacadamente, de Spheres of justice, 1983, e o Sandel, autor de, entre outros, 

 Liberalism and the Limits of Justice, de 1982,) e a discussão entre reconhecimento e redistribuição de Axel 

Honneth e Nancy Fraser, explicitada na obra conjunta de ambos Redistribution or recognition? A political-

philosophical exchange, de 2003. A tradução francesa de título de Nancy Fraser Qu’est-ce que la justice 

sociale: reconnaissance et redistriution, 2011, traz uma interessante apresentação panorâmica da questão, 

relacionando as três visões em sua introdução escrita pela tradutora Estelle Ferrarese, cf Fraser, 2011, pp. 5-

12. 
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dialética), elemento importante para o investimento nos estudos desde cedo, o que leva a 

um acúmulo de conhecimentos e capacidades responsáveis, em grande medida, por manter 

a ficção do bom e meritoso estudante em curso, antecipando a rentabilidade escolar 

futura
259

. Não é apenas a influência familiar, tampouco a valorização dada pelo professor, 

mas a autodeterminação em face a tais condições e aquilo que os une, a fuga da 

desclassificação, a vontade de continuar sendo reconhecido como digno de nota, seja pelo 

esforço, seja pelo resultado. A apresentação feita por Dubet sobre o tema contribui a 

entender o conceito utilizado para designar fenômenos muito diferentes de acordo com os 

autores que o empregam; segundo a definição do sociólogo francês em seu livro Injustices: 

l’expérience des inégalités au travail, é importante retomar a concepção de Taylor (1992) 

de que  

 

“O reconhecimento não é apenas uma gentileza concedida às pessoas, 

mas uma necessidade vital”. Mas o reconhecimento não diz respeito 

somente às diferenças de sexo, raça ou cultura, ele está também, e 

sobretudo, atrelado aos próprios indivíduos que cristalizam de forma 

singular uma multiplicidade de histórias pessoais, de identidades 

pessoais, de identidades sociais e culturais constantemente postas em 

jogo nas relações com os outros. (Dubet, 2006, p. 194) 

 

Segundo a revisão de Dubet, a noção de reconhecimento se tornou um conceito 

guarda-chuva, no qual estão abrigadas diferentes percepções de sentimentos de injustiças, 

o que o torna “o denominador comum da maioria das reivindicações e lutas sociais que 

dizem respeito às identidades culturais e étnicas, desigualdades entre os sexos, exploração, 

reivindicações de status e de proteção, direitos de participação...”
260

. É a tensão entre 

autonomia e igualdade percebida por Dubet no conceito de reconhecimento que será útil 

em nossa análise. A tensão existe, pois, segundo ele: 

 

Honneth sem dúvida tem razão ao definir o reconhecimento em termos de 

formação das identidades subjetivas, das imagens de si, e por não fazer, 
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 Duru-Bellat em Les inégalités sociales à l’école, 2002, apresenta dados que demonstram a tese segundo a 

qual as desigualdades escolares se relacionam a fatores externos à escola (posto que já são percebidas desde o 

maternal) que esta demora a neutralizar nos primeiros anos de escolaridade; ao contrário, elas tendem a se 

acumular pouco a pouco no primário e mais marcadamento no início do secundário (quando as escolhas de 

carreiras estão se delineando), em um processo que aglutina enfraquecimento e consolidação gradual dos 

efeitos da origem social, posto que o valor escolar se dá quase que inercialmente a partir de um determinado 

ponto de acumulação a partir do qual a influência externa é cada vez menor. É assim que se percebe o efeito 

prolongado do acúmulo de bons e primevos resultados escolares nas trajetórias exitosas desses estudantes 

universitários aqui estudados, que podem até “tirar o pé” da dedicação escolar em alguns momentos do 

Ensino Médio, por exemplo. 
260

 Dubet, 2006, p. 195. 
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como Nancy Fraser, uma simples consequência das desigualdades 

sociais. Mas, no entanto, o reconhecimento não está apenas no “coração 

normativo de uma concepção de justiça social”, porque, simplesmente, 

este “coração” não existe. Nós ficamos mais próximos da intuição 

fundamental de Honneth ao definir o reconhecimento como a formação 

de uma relação positiva a si-mesmo, tal qual é ao mesmo tempo 

construído e fortalecido pelos outros. De Hegel a Mead, o 

reconhecimento lembra que a identidade é uma construção social sempre 

ativa e sempre ameaçada. O reconhecimento não é um ser, mas um 

processo; assim concebido, ele se dá a ver a princípio de forma negativa, 

ele aparece menos como um sentimento de plenitude do como uma 

negação. “Ele não é, por assim dizer, perceptível do que sob forma 

negativa, enquanto os sujeitos sofrem visivelmente de sua ausência.”. 

Este aspecto negativo ou cruzado do reconhecimento deve-se ao fato de 

que ele se forma pela articulação de dois princípios de justiça. De um 

lado, nós queremos ser reconhecidos porque somos iguais a todos os 

outros, e a falta de reconhecimento deriva então do desprezo e da 

desigualdade. Mas, de outro lado, esta igualdade traz um risco de negação 

da autonomia singular que cada um reivindica. Portanto, a demanda por 

reconhecimento é sempre ambivalente e aparece duplamente ameaçada, 

seja porque minha singularidade me prende, seja porque minha igualdade 

me nega como indivíduo singular. (Dubet, 2006, pp. 195-196) 

 

O forte sentimento brasileiro de desigualdade e de viver em uma sociedade 

injusta
261

 amplificaria ainda mais tal ambiguidade. O estudo empreendido pela professora 

Flávia Schilling sobre percepções de escola justa
262

 de estudantes de pedagogia da 

Faculdade de Educação da USP, por um lado, e de outro, aquela de professores e alunos de 

uma escola estadual de Ensino Médio da cidade de São Paulo indica a situação de 

“retribuição injusta (um castigo, um favorecimento a alguém que não parece merecê-lo)” 

como causadora do mais forte sentimento de indignação frente às possibilidades de 
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 Como menciona a respeito de nosso país e, semelhantemente, sobre a China, o francês Pierre Rosanvallon 

em La société des égaux, 2011, estudo no qual, ao considerar a concepção de igualdade complexa 

desenvolvida por Walzer (1983), destaca a importãncia de políticas da singularidade que permitam a cada 

indivíduo desenvolver sua especificidade, posto que o cruzamento das diferenças individuais seria um fator 

que aumentaria as chances de encontrar um equilíbrio para as desigualdades, pensando justamente em termos 

de relação, o que permitiria “considerar positivamente as coisas e dar um horizonte realista ao projeto de uma 

sociedade de iguais como figura democrática. Isto conduz também a simplificar a ideia de igualdade ao 

reportá-la aos três modos de estar com os outros: em uma posição relativa, em interação, em uma ligação de 

participação. A relação consiste, então na confrontação e articulação desses três elementos. Não são tanto os 

“valores”, portanto, que devem ser conciliados, como o reconhecimento e a justiça, mas sim as categorias de 

relações que se trata de desenvolver simultaneamente e de otimizar. A afirmação dos singularistas, a atenção 

à reciprocidade e o desenvolvimento da comunalidade não estão sobre o mesmo plano. O aprofundamento de 

cada um desses tipos de relação não entra em concorrência com os outros; ele pode portanto ser cumulativo. 

É o que caracteriza uma forma de igualdade que é ao mesmo tempo plural e absoluta. Absoluta no sentido em 

que ela é suscetível de realizar completamente seu conceito. Ela permite com efeito de considerar o advento 

de uma sociedade de iguais como uma utopia perfeitamente realista. Plural porque ela pretende abarcar o laço 

social dentro das três figuras que a constituem” (Rosanvallon, 2011, p. 405) 
262

 Parte constituinte da tese de livre-docência Direitos, violência, justiça: reflexões defendida em 2012 na 

Faculdade de Educação da USP. 
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categorias da injustiça
263

. Ao dar fala aos protagonistas de muitos conflitos intra e extra 

ambiente escolar, a professora Flávia Schilling percebe que aquilo que chama de 

retribuição injusta (o excesso ou a falta de punição) aparece mais em torno da avaliação e 

das questões referentes à medida, às determinações do que seria a medida justa, conforme 

apresenta: 

 

A ausência de reciprocidade (o professor cobra a matéria que não deu, 

por exemplo) é muito presente na escola, assim como as situações de 

violência direta e quebra de regras ou leis. A quebra de regras ou normas 

internas é bastante comum nos relatos, combinando-se com as respostas 

que mencionam o uso de “dois pesos e duas medidas”. Um exemplo pode 

ser: “uma situação injusta que acontece sempre é ser adiado o dia de 

entregar o trabalho que o professor propôs, porque parte da sala não fez, 

valendo a mesma nota para todos ou quebrando a igualdade de todos 

terem o mesmo tempo para fazer o trabalho” (FE62). Aqui há a quebra de 

um combinado, que leva a uma retribuição injusta, pois alguns terão 

maior tempo para a tarefa, não terão desconto na nota pelo atraso. Há 

uma quebra da ideia de valorização do mérito (esforço, pontualidade, 

disciplina). Outro exemplo de “dois pesos e duas medidas”, ou ausência 

de reciprocidade é dado pelo seguinte relato: “uma situação que sempre 

considero justa no ambiente escolar tem relação com datas, acho bastante 

justo o professor estipular um prazo para a entrega dos trabalhos, mas 

quando o professor exige um prazo ele deve também fixar um prazo para 

uma data de devolução do trabalho corrigido”  

(Schilling, 2012, p. 183) 

 

Se a percepção de inexistência de critérios claros, ou, ainda, dos usos e abusos de 

“dois pesos e duas medidas” na avaliação do trabalho escolar existe, como demonstra o 

estudo de Schilling, a busca por reconhecimento do professor às próprias individualidades 

pode aparecer como uma estratégia de proteção eficaz aos desdéns e prejuízos da 

invisibilidade, ou, pior ainda que a desconsideração, o desprezo
264

. 
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 Schilling, 2012, p. 175. 
264

 Sobre os impactos da invisibilidade na constituição dos indivíduos, em coletânea francesa de artigos de 

Honneth intitulada La société du mépris: vers une nouvelle Théorie Critique, o filósofo afirma: “Através da 

diferenciação da percepção no meio do qual, a princípio, a criança vê na expressão da face da pessoa que se 

ocupa dela um reflexo de suas próprias potencialidades como sendo inteligíveis, ela aprende, ao crescer, ao 

curso das interações com seus pares, a inferir diferentes grandezas de valor que são sempre facetas de sua 

própria natureza inteligível. No final desse processo, o adulto disporá, no quadro do vocabulário avaliativo de 

seu mundo social, de um iventário de possibilidades que lhe permitam perceber o “valor” de uma pessoa, 

valor cujo substrato elementar continuará sempre a inteligibilidade do rosto humano. Se aquilo que Kant 

chamou de “representação de valor” toma a forma de uma percepção avaliativa, uma capacidade pela qual 

todo adulto corretamente socializado dispõe, então ela terá consequências muito importantes para a relação 

entre conhecimento e reconhecimento. Um ato de reconhecimento é, como nós já vimos, a expressão visível 

de um descentramento individual que nós operamos em resposta ao valor de uma pessoa: por gestos 

apropriados e expressões faciais, nós manifestamos publicamente que nós concedemos a outra pessoa uma 

autoridade moral sobre nós mesmos, em razão de seu valor, o que impõe limites à realização de nossos 

desejos espontâneos e de nossas preferências. Entretanto, desde que admitamos que aprovar o valor de uma 
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A discussão empreendida por Martuccelli a respeito dessa situação de convivência 

tensa entre igualdade e diferença na constituição dos indivíduos e suas identidades coloca 

como ponto nodal a percepção de generalização das “estratégias de comparação 

sistemática e de identificação de um grande mimetismo igualitário, assim como a vontade 

de impor a própria superioridade e de debilitar a do outro”, gerando inveja e frustração 

também generalizados. A competição social a que está submetido nas democracias 

igualitaristas leva o indivíduo a querer se proteger, como lembra Martuccelli: 

 

No regime de interação igualitária, os indivíduos correm o risco, pois, de 

serem constantemente assaltados pela inveja ou atacados pelo desprezo. 

Nos dois casos, o indivíduo tem medo de perder seu status de igual e de 

ver-se desvalorizar no momento de uma interação por algum outro, ou de 

se sentir corroído por dentro pela inveja que denuncia, às vezes 

secretamente, sua desigualdade. É porque sob esse regime, o indivíduo é 

obrigado a toda uma série de estratégias, a esforços divididos: por um 

lado se trata de (re)estabelecer a igualdade, por outro, de (re)estabelecer 

uma diferença. (Martuccelli, 2002, p. 286) 
 

São muitas as possíveis estratégias individuais de lidar com essa tensão, como 

mostra o sociólogo mencionado:  

 

A legitimidade da meritocracia pela via da competência foi assim 

imposta, mesmo se provavelmente ela não diminua nem a inveja nem o 

risco do desprezo. Sobretudo, ela introduz uma prova de grandeza 

suplementar, a saber, a “simplicidade” dos Grandes. Enfim, se trata 

sobretudo de aprender a desculpar-se por seu êxito. E, para isso, todas as 

estratégias são boas: as do aluno do meio popular que, com o objetivo de 

se fazer “perdoar” seu êxito acadêmico por seus camaradas de classe, se 

torna excelente na indisciplina, assim como aquelas de alguns 

profissionais que afirmam com ostentação, contra toda evidência prática, 

que seu êxito não foi mais que o fruto de um golpe de sorte. Mais 

controversas são as estratégias escolares que tendem a legitimar uma 

posição pela posse de atitudes inatas (o ‘dom’) ou ainda, e por estranho 

que pareça, pelo esforço e pelo trabalho pessoal, assim, enunciados dessa 

                                                                                                                                                    
pessoa toma a forma de uma percepção que começa com o sorriso endereçado à criança pequena, a simples 

identificação cognitiva de um ser humano parece perder sua aparente prioridade natural sobre o 

reconhecimento. O reconhecimento precede o conhecimento, ao menos geneticamente, na medida em que o 

recém-nascido deduz a partir de expressões faciais os “valores” das pessoas antes de ser capaz de 

compreender seu entorno de maneira neutra. E o que vale para a criança pequena não perdeu nada de sua 

importância fundamental para o adulto: no quadro de nossa interação social com os outros, nós percebemos 

normalmente as propriedades valorizadas de uma pessoa inteligível antes de qualquer coisa, tão bem que a 

simples identificação cognitiva de um ser humano constitui preferencialmente uma situação excepcional de 

neutralização do processo inicial de reconhecimento. À preferência dada ao reconhecimento corresponde, em 

nosso modo de vida social, o estatuto eminente de gestos e de expressões faciais com os quais nós 

manifestamos reciprocamente uma disposição a ser guiados em nossas ações pela autoridade moral de outra 

pessoa.”. (Honneth, 2006, pp. 242-243) 
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maneira, eles podem fazer aparecer as insuficiências e a falta de 

implicação dos demais. (Martuccelli, 2002, pp. 277-278) 

 

A reflexão de Danilo Martuccelli sobre as características da vida democrática e as 

aspirações à igualdade considera a ultrapassagem das instituições formais; é na vida social 

que percebe a existência de tensões e dualidades, como nas questões relativas ao 

reconhecimento e ao respeito. Segundo ele, o par inveja-desprezo fornece interessantes 

pistas para pensarmos as estratégias de afirmação identitária dos indivíduos em tal 

contexto, como descreve: 

 

A vida social é atravessada por toda uma série variada de atributos 

estatutários que, ao mesmo tempo, deseja-se só para si e na ausência dos 

quais pode se sentir desprezado. Isto porque o par inveja-desprezo não 

está nunca tão bem descrito como pelo esnobismo, o qual é 

verdadeiramente consubstancial no regime de interação igualitária: ali 

onde, ao não estar mais seguro de meu lugar, eu trato o outro com uma 

condescendência tanto mais afirmada quanto mais eu me considero como 

superior a ele, e ainda mais durável quanto minha atitude se acompanha 

efetivamente de uma capacidade real de exclusão do outro, o qual, por 

consequência, aviva sua inveja. Se o esnobismo é um mal recorrente do 

regime de interação igualitária, é também a expressão de sua força. O 

esnobismo, certamente, tem muitas vezes a tendência a adotar os 

atributos do status, a descender de cima abaixo. Mas é também, e 

inclusive sobretudo, o disparador de uma série de conflitos dissimulados, 

boa mistura de inveja e desprezo, quando os indivíduos atuam 

sistematicamente sobre os diferentes registros de grandeza de sua vida 

pessoal a fim de converter em “esnobes” aos outros, inclusive a um 

superior. Deixar-se tornar “esnobe” por alguém é, assim, em uma só e 

mesma atitude, um ataque e um tributo à igualdade. (Martuccelli, 2002, 

pp. 290-91) 

 

Não se pode buscar em outro lugar que não a interação social a complicada intriga 

entre busca por igualdade e diferenciação nas sociedades igualitárias. No caso da prova 

escolar, é na relação com os professores e os colegas de turma (ou concorrentes à mesma e 

rara vaga em uma instituição mais prestigiosa de ensino)
265

 que se deve focar a atenção ao 
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 Diferentemente das teorias que previam na subordinação das vontades dos alunos às vontades do professor 

a inspiração e o molde da personalidade social da criança prolongada na e pela escola, Barrère e Martuccelli 

atribuem à instável triangulação entre o professor, o aluno e o grupo o desenrolar do jogo da vida escolar, 

como afirmam: “Nem pura relação a dois, nem puro jogo de oposições entre duas redes normativas 

diferentes, nem pura identificação hipnótica ao mestre. Neste jogo a três, é a forte rivalidade entre o professor 

e o grupo que permite compreender o desenrolar da vida escolar. Exceto alguns pouco bons alunos, é a 

ambivalência que marca melhor a relação com o professor, como comprovam, por exemplo, o conjunto de 

hostilidades que o grupo promove contra o bom aluno, sobretudo se ele é o ‘queridinho’”. (Barrère, 

Martuccelli, 2000, p. 255). Nas etapas posteriores da escolarização, outros elementos entram em cena, como 

o progressivo distanciamento afetivo esperado em relação aos professores, que deveriam exercer a autoridade 

de modo impessoal e a partir dos critérios de exigência da instituição. Entretanto, no frigir dos ovos, nem a 
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buscar o motivador da autodeterminação e sobreinvestimento nos estudos por parte de 

jovens vindos de um contexto familiar nem sempre motivador da dedicação ao trabalho 

escolar
266

. O indivíduo quer obter um tratamento igualitário, disto não abre mão no atual 

regime que superou a busca cega por igualdade. Neste período dito diferencialista, as 

ilusões de busca por um único e mesmo padrão avaliativo parece não mais se encaixar nas 

aspirações individuais, como descreve Martuccelli: 

 

Se a igualdade marca uma ruptura profunda com o regime de interação 

hierárquica, a diferença não fornece, por sua vez, mais do que uma 

inflexão frente à igualdade. Complica ainda mais a dificuldade de 

interação em sociedades democráticas igualitárias. O interesse se desloca 

da manutenção de igualdade fictícia a um questionamento sobre a 

maneira na qual os atores podem chegar a preservar um cuidado de 

respeito majoritariamente orientado até o reconhecimento de si pelos 

demais. Essas tensões devem ser inscritas em sua profunda continuidade 

histórica, posto que é sempre o indivíduo que é ‘sagrado’. Mas, na 

sequência, toda uma série de fatores leva a pensar que entramos em uma 

nova idade, centrada em torno das demandas de reconhecimento, que dá 

uma legitimidade suplementar e problemática a critérios mais 

abertamente subjetivos. E, da mesma maneira em que a primeira metade 

do século XIX se revelou historicamente determinante na constituição de 

um regime de interação igualitária, o período aberto desde os anos 

sessenta foi central na consolidação de um novo regime de interação 

diferencialista. (Martuccelli, 2002, p. 292) 

 

É assim que a demanda de considerações em vista de sua diferença pessoal, a busca 

do indivíduo por fazer reconhecer sua individualidade tem por objetivo defender sua 

posição conquistada, uma vez que “a verdadeira dimensão do reconhecimento se manifesta 

nas violações contra a pessoa, sua dignidade, sua própria estima, sua confiança em si, 

                                                                                                                                                    
escola francesa se baseia mais em tais parâmetros, tampouco a brasileira rumo à massificação do acesso, mais 

próxima ao atual e paradoxal momento assim descrito pelos autores: “A escola lentamente deixa de ser 

modelada apenas pelos critérios da sociabilidade adulta e vê penetrar os critérios da sociabilidade 

adolescente. Esta exige uma compreensão específica por parte dos adultos e reclama um tratamento 

particular. Ela opera segundo critérios próprios de justiça e sobretudo de respeito à autoridade, os alunos 

exigem menos serem tratados de igual para igual, que serem reconhecidos em suas especificidades. Ela pode 

denunciar o arbitrário de uma decisãp que não penaliza todo mundo da mesma maneira, enquanto reclama 

uma modulação de sanções em função da personalidade de uns e de outros. Os jovens querem menos ser 

tratados como todo mundo (o que supõem o reconhecimento dos outros como iguais e idênticos em direitos) 

que ser apreciados em sua individualidade (o que exige reconhecimento na diferença)”. (Ibidem, p. 256) 
266

 Hipótese convergente às conclusões de Dubet e Martuccelli do balanço sobre a instituição escolar e as 

experiências escolares, “a expeiência dos alunos aparece como muito fortemente estruturada por uma busca 

institucional e individual de integração. Tanto do ponto de vista da escola quanto do aluno, a escola primária 

está sob comando do professor. A vida escolar é dominada pelo desejo dos alunos de se identificar com o 

professor, percebido como todo-poderoso, assegurando à sua maneira  a homogeneidade da classe. (...) Daí 

decorre uma forte correspondência entre a objetividade das regras escolares e a subjetividade dos alunos: 

guardadas todas as proporções, a motivação individual reflete a posição do aluno”. (Dubet, Martuccelli, 

1996, p. 328) 
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àquilo que fundamenta sua autonomia”
267

. Aí pode ser vista também a causa da criação de 

boas relações com os professores por parte de estudantes aparentemente vulneráveis, assim 

como, ao mesmo tempo, a origem de muitas tensões nas relações entre os atores sociais, 

algo que, como vimos, se mostra como inescapável na relação professor-aluno, pela fuga 

do rebaixamento, do não-reconhecimento, que poderia afetar “diretamente a personalidade 

dos indivíduos que se sentiriam perseguidos e destruídos como sujeitos”
268

 pela vergonha, 

pelo medo, pelas humilhações, entre outras feridas morais. Nas palavras de Martuccelli a 

questão é assim posta: 

 

A inveja e o desprezo supõem sempre, de uma maneira ou de outra, a 

mobilização de um marco igualitário, e sobretudo de um horizonte de 

possibilidades o qual, apesar de sua profunda desigualdade social, 

permite, e até sustenta o estabelecimento das comparações. E na medida 

em que o regime de interação igualitária, sem abolir nunca inteiramente 

as desigualdades reais, instaura uma equivalência geral de princípio, 

transmite uma sobrecarga particular às interações, posto que, em todo 

momento, o indivíduo pode sentir-se sem bases sólidas frente a qualquer 

um que julgue seu igual e ao qual se mostre (ou queira mostrar), não 

obstante, como superior. A inveja e o desprezo são portanto mais 

insuportáveis na medida em que comprometem seriamente a base mais 

idealizada de nossa própria pessoa. Inclusive, se por vias diferentes, estão 

aí para sublinhar e mostrar uma decadência pessoal, quando o indivíduo 

não soube mostrar-se verdadeiramente à altura de si mesmo. (Martuccelli, 

2002, pp. 291-92) 

 

Não se trata da mera igualdade distributiva das oportunidades, uma vez que, aqui, 

não se trata de atenuar os efeitos da competição sobre os mais fracos, mas de construir um 

reconhecimento de si pelos estudos. Tal reconhecimento será tanto mais eficiente quanto 

maiores e mais visíveis (a si, aos professores, aos colegas, aos familiares e amigos de fora 

da escola) puderem ser suas consagrações institucionalizadas
269

. 

Em termos de crescente – e ainda instável – mudança na estrutura social brasileira e 

de franca expansão do acesso ao ensino superior que marcou os anos 2000, período de 

escolarização dos indivíduos aqui estudados, ao mesmo tempo em que poucas – ou quase 

nenhuma – reforma estrutural das instituições de apoio e suporte foram criadas, pode-se 

estabelecer alguma relação com a situação chilena relatada (assim como, de modo geral, a 
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América Latina como um todo) por Martuccelli em Injustices, inegalités et frustrations à 

l’ère du néolibéralisme, na qual os indivíduos são concebidos como hiperatores 

relacionais, que 

 

para existir, o indivíduo deve ao mesmo tempo desenvolver um conjunto 

de estratégias relacionais em direção da família, da constituição de redes 

e de lealdades diversas, a fim de alcançar e se precaver contra a 

inconsistência de posições sociais e falhas das instituições. (Martuccelli, 

2014, p. 76) 

 

É isso o que dizem os estudantes uspianos pesquisados neste trabalho e que permite 

construir a vivência dos desafios referentes à escolarização não como correia de 

transmissão das heranças familiares – atualizadas ou não –, tampouco como pura e livre 

autodeterminação, mas mediada em uma relação de reconhecimentos com os professores, 

relação esta que se situa em um quadro em que colegas, familiares e outros funcionam 

como operadores do valor de comparação das diferenças valorizadas dos estudantes pelos 

professores e provas e seus juízos classificatórios e seletivos. É nessa relação que os 

indivíduos constroem sua autonomia relativa de modo muito peculiar, apostando em mais e 

melhor escolaridade conforme recebiam mais ou menos retribuições positivas de seus 

mestres e instituições de sagração dos esforços e dedicação voltados justamente ao próprio 

trabalho escolar.  

Neste sentido, a revisão que as sociólogas Marie Duru-Bellat e Agnès Van Zanten 

fazem a respeito da importância da relação com os professores para o desenvolvimento da 

chamada experiência dos alunos contribui bastante para a discussão. Se atribuem às 

qualidades relacionais uma posição central  no retrato do bom professor do ensino 

primário, no ensino secundário (o equivalente à segunda etapa do ensino fundamental, 

entre sexto e nono anos) o processo de distanciamento é marcado pelas incoerências e 

contradições entre os professores especialistas com critérios próprios (e às vezes 

divergentes entre si, dada a dificuldade de comunicação) de julgamento e pelo 

desenvolvimento da cultura juvenil entre os alunos, sendo que alguns (oriundos de meios 

mais abastados e sem nenhuma dificuldade de aprendizagem) desvalorizam a escola pela 

rebeldia, outros pela aristocracia (achando a escola pouco exigente e “muito escolar”) e 

muitos pela criação de estratégias utilitaristas. Neste contexto, as autoras chamam atenção 

para os alunos oriundos de meios populares e os em dificuldade escolar, “para quem a 

motivação para o saber se confunde frequentemente com o tipo de relação estabelecida 
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com os professores”, tipo de aluno que espera muito dos professores, a ponto de só se 

implicar  

 

de fato no trabalho escolar quando os professores se interessam pelos 

seus resultados e por sua pessoa. Eles são muito sensíveis a uma 

pedagogia “visível”, que especifica claramente as comandas e as 

exigências, e à capacidade dos professores de copiarem seus estados de 

espírito oscilantes durante os cursos e períodos do ano. Ao contrário, os 

professores distantes, pouco explícitos e que buscam impor 

unilateralmente tarefas, exercícios e cadências de trabalhos são pouco 

apreciados (...). Eles cristalizam oposições individuais e às vezes 

coletivas que favorecem a constituição de uma forte polarização entre 

“eles” e “nós” (...). Os alunos de Ensino Médio não dão menos 

importância às relações com os professores, mas se os bons alunos 

aproveitam com deleite o excesso de atenção e da relação que lhes é 

dedicada, a grande maioria espera deles que se separe o julgamento sobre 

o trabalho do julgamento da pessoa (...) No conjunto, contudo, a maioria 

dos alunos vivem a relação com os professores sobre um modo negativo e 

doloroso: o ritualismo, a indiferença, até mesmo a hostilidade que 

detectam entre seus professores lhes parecem ser a expressão de um 

profundo desprezo a seu respeito. (Duru-Bellat e Van Zanten, 1999, pp. 

186-187) 

 

Em um estudo sobre as condições, características e experiências de trajetórias de 

escolares de onze estudantes do maior complexo de favelas do Rio de Janeiro, a favela da 

Maré, que ingressaram no Ensino Superior e já tinham ou estavam em vias de concluírem 

diferentes cursos de graduação (nove em instituições públicas e dois em particulares), o 

pesquisador Jaílson Souza e Silva constata que a chegada à adolescência marca a 

responsabilização pessoal pelas escolhas efetuadas nas caminhadas escolares, assim como 

a possibilidade de maior abertura de referenciais culturais para alguns (isso se deve em 

parte pela aquisição de conhecimento escolar e, em parte, pelo acesso a outros espaços da 

cidade). Devido à subordinação cultural, a intervenção dos pais no desenrolar da 

escolaridade dos filhos marcou-se pela garantia da base material (“casa, moradia, 

transporte e produtos escolares; acompanhamento pedagógico antes do ingresso na escola, 

via explicadoras; cumprimento das exigências escolares básicas”) em detrimento do 

acompanhamento pedagógico das atividades escolares e da participação regular em 

reuniões, “até porque os pais não se sentiam competentes para o encaminhamento dessas 

iniciativas”, como aponta Silva
270

. 

Ao comentar o comportamento desses estudantes durante a escolarização básica, 

Jaílson Silva destaca a afinidade precoce entre o interesse pela leitura e pela escrita na 
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primeira infância e as exigências escolares, entre a postura que identifica como boa 

vontade cultural daqueles jovens e a disciplina e compromisso com as normas e tarefas 

escolares, sobre o que afirma: 

 

O encontro entre o juízo corrente na família e o vinculado por 

profissionais da unidade escolar estabelece a expectativa de permanência 

do aluno. No processo, os juízos afirmados vão sendo introjetados pela 

criança e suas práticas vão sendo avaliadas de acordo com esses juízos. A 

forma como reage a eles será fundamental para a progressiva 

dissonância/consonância da criança em relação à escola. Ocorre, então, 

algo maior do que a conhecida profecia autorealizada – centrada na 

expectativa do professor. O que se manifesta, no caso, é um movimento 

profético construído socialmente, inclusive pelo aluno. O processo não 

ocorre apenas na infância; durante toda a vida escolar, os alunos são 

avaliados de acordo com a representação que eles constroem e que deles 

se constrói nesse espaço. (Silva, 2003, pp. 129-139) 

 

A este respeito, ainda, Silva considera as várias situações de “avaliações 

disparatadas” por parte dos professores e conclui em sua pesquisa que a permanência do 

aluno considerado “pouco vocacionado para a escola” dependerá da confluência de 

diferentes fatores, como “do grau de acesso e identidade que ele tenha com o mundo da 

rua; do tipo de estratégia escolar encaminhada em sua rede familiar e/ou de sua 

competência em desenvolver alguma habilidade particularmente valorizada pela 

instituição”
271

.  

 

O “BOM ALUNO” JOGA O JOGO DO RECONHECIMENTO ESCOLAR: O 

ACÚMULO DE SUCESSO ESCOLAR COMO MOLA PROPULSORA DE MAIS 

INVESTIMENTO NOS ESTUDOS 

 

Isto posto, considerando as múltiplas variáveis que se relacionam neste jogo de se 

reconhecer e ser reconhecido como bom aluno, o relato de Gabriela sobre sua condição de 

boa aluna revela um pouco da ambiguidade do reconhecimento cujo panorama foi acima 

esboçado: se por um lado é premiada por desempenho em competição de matemática com 

outros alunos de escolas públicas (um reconhecimento institucional) e revela proximidade 

com professores, aponta certo mascaramento de dedicação e esforço no trabalho escolar. 

Além disso, é nítido o medo de desclassificação e possível invisibilidade com outros 

colegas de uma escola particular muito bem reputada para a qual ganhou bolsa de estudos, 

mas da qual fugiu por medo de “não adaptação”.  
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Conforme relata, Gabriela era melhor aluna no Ensino Fundamental do que no 

Médio, avaliação de boa aluna que faz sobre si mesma a partir das lembranças sobre os 

comentários dos professores (sempre teve boa e amigável relação com os professores, em 

destaque com os de Matemática e de História, chegando a muitas vezes conversar com eles 

fora do horário de aula), da dedicação que tinha aos estudos, mas também devido às 

premiações que recebeu em diferentes edições da Olimpíada Brasileira de Matemática das 

Escolas Públicas, OBMEP. Apesar dessa premiação, Gabriela alega ter sido boa aluna em 

todas as matérias, mesmo não se lembrando de muita dedicação além do básico fora da 

escola; ou seja, como explica, fazia lição de casa, mas “não pegava pra estudar matéria do 

dia assim. Pelo menos não do jeito que eu estudava pra passar no vestibular. Estudava bem 

menos.”. Entretanto, era nítida a presença da cultura letrada e dos hábitos de leitura em 

casa, com grande incentivo paterno à tal prática. Apesar de se lembrar de ler revistas 

semanais, como Época e Carta Capital, Gabriela afirma que não lia os muitos livros 

existentes em sua casa, pois “é tinha uns livros que eu achava muito complexos pra minha 

idade, na época, então eu... não lia os livros que tinha em casa.”. 

A estudante conta que foi fazer Escola Técnica devido à influência da mãe, pois 

“nem fazia questão de fazer Escola Técnica; por mim eu ia pra uma escola normal e... e 

tudo bem. Mas aí ela fez; ela fez eu prestar ETEC, eu participei daquele... programa de 

seleção do ‘ISMART’, não sei se você conhece?”. Nesse programa de seleção de bons 

alunos de escola pública, Gabriela foi aprovada e teria uma bolsa de estudos em um 

tradicional colégio paulistano, o Arquidiocesano. Entretanto, Gabriela afirma ter preferido 

ir para a ETEC, devido a “motivo de que eu sei que eu não ia me adaptar na escola 

particular eu fui pra ETEC. Eu ia pro Arquidiocesano. Gratuito. Eles iam pagar. Hoje em 

dia eu penso ‘talvez eu tenha feito uma má escolha’. Mas na época eu achei que eu não ia 

me adaptar, que eu não ia gostar, então eu preferi ir pra ETEC.”. 

Natália, estudante de Química na USP que afirma enfrentar os problemas 

emocionais “descontando nos estudos” conta sobre sua dedicação, suas expectativas e a 

relação afetiva com professores (muitos dos quais a ajudaram a continuar estudando) e a 

relação de competição com colegas e consigo própria, com a visão que os professores 

teriam dela, que nunca poderia ser um mero “regular”. Como relata a seguir, acreditava 

que o próprio valor era o espelhamento da nota dada pelo professor. 

Definindo-se como “a nerd”, Natália acha que boa parte de seu desempenho vinha 

da boa relação com os professores, que superava o sofrimento que sentia em relação aos 
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colegas durante o Ensino Fundamental, quando ainda estudava em sua cidade, Carapicuíba, 

pois, inclusive, “chorava quando era, quando era férias, porque eu queria voltar pra escola, 

mas... provavelmente, mais porque a minha vida em casa não era muito boa, né? Mas... 

[voz embargada de choro] era isso, mais. Daí... sofria muito bullying... porque era gorda 

demais, ou porque era magra demais, ou porque... sempre, né?”. Segundo ela, a vontade de 

ir bem na escola, de ter aprovação dos professores, remonta a “desde sempre”, por se 

lembrar de um episódio longevo da pré-escola, como conta: 

 

Natália: Eu lembro que... a professora, eu tava no pré e aí eu fiz um 

desenho lá e a professora acho que eu não, que eu tava com preguiça de 

pintar daí eu, eu acho que esse dia marcou muito. Mesmo sendo lá atrás, 

assim. Aí ela tinha aqueles carimbinhos e deu o regular e eu fui pra casa 

chorando, não queria ir mais pra escola “porque eu ganhei um regular, 

não sei o quê” [imita voz de choro]. Eu sempre me cobrei muito, assim. 

Até porque o, o bullying tava, tava também, assim, nesse sentido: se eu 

tirasse uma nota menor que a de sempre, alguém ia falar alguma coisa. 

Hoje eu vejo que não... eu, eu sempre me cobrava muito. Se eu chorava 

todo mundo “não, mas você só tirou sete” e eu chorava e tal. No Ensino 

Médio também teve, eu... acho que eu só aprendi mesmo que nota não, 

não tinha tanto valor, aqui, quando eu entrei. Não, não, não nesse sentido 

de valor, mas no sentido de que... às vezes você se dedica muito e você 

entendeu a matéria mesmo mas você não consegue por no papel mesmo, 

né? (Química integral, 19 anos) 

 

Entretanto, a ida para a ETEC em Osasco, motivada por um desejo de melhora, de 

ter um “ensino diferenciado”, mas sem saber muito o que era, como seria, pois “Na 

verdade eu acho que eu nem, eu pensei, mas, é... eu sei lá, eu não sabia o que pensar, o que 

estudar, então eu só fazia... também não pensei que ia bem na prova, assim. Mas, eu só 

estudei mesmo. Não pensei nisso muito não.”. A chegada lá foi marcada pelo viés da 

competição entre os alunos, como relata: “No início teve um pouco dessa coisa, porque 

tem ‘ai, qual foi a sua colocação?’ e aí tinha... aí, desculpa [choro]. No início tem aquela 

rixa “aí quanto você tirou, o seu lugar’. Mas depois eu comecei a... tinha pessoas que se 

empenhavam, que ficavam mais só estudando e eu tava pensando aí em Técnico essas 

coisas, aí não era mais a mesma coisa, assim.”. 

Durante o curso técnico, que não foi aquilo tudo que esperava (houve falta de 

professores de algumas disciplinas por anos), Natália estudava sozinha além das aulas, 

contando para isso com orientação de alguns professores. Inclusive, foi um deles que a 

incentivou a prestar vestibular para o curso de Química da USP, como conta: “eu gostava 

do que tive de Química na escola. E aí, quando eu tive Técnico também gostei mais de 

algumas aulas mais, eu não gostava de nada ligado à Indústria. Daí eu... e eu tive um 
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professor lá que era doutorando daqui. Daí ele super me incentivou a prestar. E ele gostava 

bastante de ler e era, tipo, um pai que eu queria ter, assim. Ele. E aí ele fez, é... terminou o 

doutorado e daí foi fazer música. Aí eu ‘ah, vou fazer a mesma coisa, só que com 

Teatro’.”. 

Foi assim que Natália resolveu estudar sozinha para enfrentar pela primeira vez o 

desafio do vestibular. A frustração com o desempenho não-suficiente para a aprovação na 

FUVEST foi “resolvida” com mais dedicação aos estudos, conforme segue: 

 
Natália: Aham. Eu tava fazendo Técnico, daí eu... tentei estudei por 

conta, mas “ah, não, você não vai conseguir porque... você tá fazendo o 

Técnico junto”. Tudo bem, mas eu queria porque na minha cabeça, até o 

momento “você tem que passar direto, porque, ah não, fazer cursinho 

não”. Aí eu me esforcei, me esforcei , esforcei [faz voz de sofrida], aí 

eu... primeira chamada, nada. Segunda chamada, nada. Aí na... na última 

chamada faltaram quatro vagas pra eu entrar aqui. Aí um professor “não, 

tudo bem, você não vai passar mesmo...”. Pois é, ah, dá um... aí eu... o 

bom, entre aspas, assim, que fez ninguém me forçar a fazer outra 

faculdade, ou qualquer coisa assim, é que eu perdi o Enem nesse, nesse 

ano. Eu perdi meu RG no dia do Enem. Daí, eu... ninguém me forçou, 

né?, a fazer uma... (...) Não sei se minha mãe me... provavelmente ela 

falaria pra eu fazer alguma e continuar estudando. Aí não ia ser a mesma 

coisa se... só se dedicar pra FUVEST (...) Mas aí, eu lembro que eu fiquei 

muito mal, assim, até, até tive uma... quando eu corrigi a prova da 

FUVEST, eu tinha corrigido errado, tinha acertado menos ainda, daí a... 

uma menina falou “ah, pára de chorar por causa disso...”. Só que, tipo, ela 

falava de um jeito “ah, você não ia conseguir mesmo”. Mas foi, foi assim, 

muita, muita tristeza, mas aí o que é que eu fiz pra, porque a minha vida 

inteira eu fiz isso: toda vez que eu tinha alguma frustração eu descontava 

no estudo. Então... eu tava mal porque eu não passei na FUVEST, aí já li 

vários livros na... no começo assim, na... entre as férias, tal. E já procurei, 

porque eu fiz um cursinho popular, né?, no início do ano. Que é lá de 

Osasco. Aí já procurei, se eu fazia ou não, fiz teste de bolsa lá... Porque 

esse professor de Física, esse que ficou meio afastado, tem uma conduta 

meio... meio... nazista, assim, na escola. E... ele tinha um cursinho. Ele só 

mantinha a... a... ele só dava aula lá mais pra divulgar o cursinho, né? 

Então todo mundo ia pra lá, o preço era bem, bem, bem popular, tinha 

uma prova ainda... daí... eu fiquei sabendo. Eu ia fazer o da, tinha um em 

Carapicuíba também. Mas daí acabou que... que eu não consegui, aí eu... 

Ah, eu fui, eu, eu pensei assim “se eu já não passei, nesse ano eu tenho 

que entrar de qualquer jeito”. Então eu só estudava. Tipo, estudava de 

manhã e falava “ah, já que eu não vou fazer, também não dava pra 

trabalhar, porque eu tinha um pouco de medo de se eu começar a 

trabalhar o meu pai não ia fazer mais nada, sabe assim?, então... não... e 

eu conversei com a minha mãe sobre isso também e ela concordou. Daí 

eu ficava o dia inteiro lá... na sala de estudos de lá. Ou então na biblioteca 

de, de Osasco mesmo e ficava lá estudando, estudando, estudando. 

(Química integral, 19 anos) 
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Apesar da relevância da relação com o professor – e do papel exercido por ele –, a 

relação passa sempre mediada pelo grupo de colegas da sala ou turma, como demonstrado 

por outros estudos
272

. Os depoimentos dos estudantes entrevistados também indicam que 

na relação com o professor e com os próprios estudos há sempre a consideração ao grupo, 

às relações interpessoais, ainda que se trate de fator identitário pessoal, de um projeto 

pessoal e das chances sociais decorrentes do trabalho em si
273

, como o perfeccionismo, 

como aparece em Gabriela, estudante de Arquitetura que se preocupa com o conteúdo 

perdido em meio à diminuição do tempo de aulas devido à greve, cuja reposição não 

ameniza a necessidade de fazer todos os trabalhos, fazendo o semestre ficar ainda mais 

corrido. 

A preocupação de Gabriela em dar conta das atividades previstas em menor tempo 

decorre do fato de ter iniciado sua participação em um Projeto do Aprender com Cultura e 

Extensão da Universidade sobre o imaginário da arquitetura de Recife (como é 

desenvolvido na própria FAU, tinha muita expectativa de aprender bastante com o 

Projeto), mas também por se cobrar muito, o que lhe “traz um pouquinho – e às vezes não 

tão pouquinho assim – sofrimento se as coisas não saem como planejado”, como conta: 

 

Gabriela: Ah, acontece muito em projeto, assim. Porque eu imagino uma 

coisa aí não saí exatamente o que eu imaginei, aí eu sofro um pouquinho 

sim (...) Fiz um projeto e “não, não tá bom, não era assim que era pra 

sair!”, sabe? Aí eu tive que desmanchar tudo e começar a fazer tudo de 

novo (...) Não sei, às vezes isso é bom e às vezes não, né? Depende da 

quantidade. Ó, algumas vezes eu vejo isso como um defeito, né? (...) 

talvez porque, ah, talvez nem tivesse assim tão ruim, né? Tipo, nem paro 

pra... pra ouvir outras opiniões e já desisti, entendeu? Às vezes isso é 

bom, também, porque faz eu me superar, sabe? (...) Ah, eu lembro de não 

conseguir fazer alguma coisa e ficar me cobrando muito, assim, por não 

conseguir fazer aquela coisa. A ponto de sofrer. Já... [Ri] Lembro de uma 

vez, na quarta série, tinha uma prova e eu não sabia responder uma 

questão e eu fiquei muito nervosa, muito nervosa, muito nervosa e eu 

comecei a chorar e a professora me fez fazer a prova na biblioteca. 

Porque eu tava, tipo... fora de mim porque eu não conseguia resolver 

aquela questão [Risos]. Aí a professora “olha, amanhã você faz de novo, 

tá bom?”. Aí chegou no dia seguinte “você tá melhor, tá tudo bem?”. Aí 

eu consegui fazer, cobrando muito, porque eu não conseguia fazer uma 

questão da prova. Mas eu melhorei bastante nisso. É uma coisa, um ponto 

da minha personalidade mesmo. Por isso que eu tipo, dei exemplo de 

quando eu era pequena; porque é desde lá, entendeu? Eu já era assim. E 

continuo hoje (...) eu não infernizo as outras pessoas com isso. [Risos] É 

comigo, eu não cobro as outras pessoas. Não, eu não cobro nada das 
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outras pessoas na verdade, é só de mim mesmo. Mesmo trabalho em 

grupo, eu sou muito tranqüila assim. É engraçado isso, eu não cobro dos 

outros. Mesmo quando o trabalho é em grupo e não sai do jeito que eu 

queria, tudo bem. É em grupo, foi decisão do grupo. Mas se fosse o meu 

trabalho, aí... aí eu teria me cobrado. Pelo contrário, às vezes refaziam o 

que eu tinha feito; tem gente mais louca do que eu. (Arquitetura integral, 

19 anos)  

 

João Pedro, por sua vez, relata como sua trajetória escolar foi marcada por um 

momento de má avaliação professoral, que o incentivou a estudar e a acumular um tal 

passivo de conhecimentos e competências que chegou ao ponto de colocar o próprio jogo 

de reconhecimento com professores em questão, devido à quebra do vínculo fictício por ter 

tido alguns como não dignos de admiração, o desmotivando a continuar estudando.  

O “momento inesquecível” da escolaridade de João Pedro ocorreu “na primeira 

série”, quando se lembra de ter recebido uma repreensão da professora, como conta: 

“manja quando a professora mandava bilhetinho, etcétera? Aí eu conversava pra caramba, 

não estudava nada e a professora mandou um bilhetinho pra mim. Aí, tipo, depois daquilo 

eu falei ‘meu, nunca mais quero levar um desse, velho’.”. A partir de então, segundo ele, 

sua postura mudou; pois “Aí eu comecei a estudar, assim, simplesmente por isso. Depois 

fui tomando gosto, ‘ah, eu gosto disso’, sei lá, eu sempre gostei de história, essas coisas 

assim. Depois você vai tomando gosto e acaba estudando mais. Mas foi por isso, por um 

motivo bem... bem chulo.”.  

A despeito desse fato (ou por causa dele), destaca a importância de bons 

professores, justamente aqueles que percebiam e valorizavam suas qualidades como 

estudante que pesquisava diversos assuntos em livros, enciclopédias e na Internet, como a 

“gigantona Enciclopédia do Estudante”, em uma atitude ativa de aprendizado, como conta: 

“Tipo, mano, eu decorei Atlas, na sétima série eu decorei a capital de todos os países do 

mundo, velho. Aí, simplesmente quando não tinha nada pra fazer, quando você tem doze 

anos, não tem nada pra fazer, aí você, você acaba gostando de uma coisa e vai embora.”. 

Segundo ele, tal postura, capacidades e características individuais (era bom aluno porque 

ficava acima da média, mas também porque os outros alunos queriam colar dele, como 

conta) deveriam servir como modelo para pautar o ritmo das aulas e a cobrança dos 

professores, a despeito dos demais alunos, mas considera o material insuficiente e alguns 

professores despreparados, como critica na sequência: 

 

João Pedro: Ah, alguns professores reconheciam, outros não. É que... 

como a maioria das escolas públicas, ah, sei lá, tinha eu mais umas 
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quatro, cinco pessoas que estavam dispostas a estudar, o resto, todo 

mundo, não ligava pra nada e etcétera. Tinham professores que... que se 

guiavam por nós, mas tinham outros que se guiavam pelo resto, né? Aí, 

então... aí depende de professor pra professor (...) eu nem tinha aula 

direito. Era como toda escola pública, tinha dia que eu tinha aula só até 

metade... e eu estudava no noturno, ainda, né? Então... depois que eu 

comecei a trabalhar... quando você começa a trabalhar, cara, não tem 

mais tempo, etcétera, isso é... Você vê que não precisa estudar nada pra 

tirar uma nota boa, aí você acaba se desmotivando.  

Mas só conteúdo não: tem professores despreparados, também, 

infelizmente. Tinha professor que, sei lá, você olhava na lousa e o cara 

não sabia fazer conta de mais, dava até... desespero, assim, sei lá. Você 

falava “pô, como o cara erra isso”. Mas erro uma vez, beleza, suave, mas 

o cara errava toda a semana. Aí você falava “pô tem alguma coisa 

errada”. Então, aquela coisa, né? Você desanima um pouco de estudar. 

Você fala: “nossa, nem o professor estuda direito”. Ou você pensa 

“nossa! é muito difícil isso!”, ou você fala “nossa, porque eu vou estudar 

com um cara desse”. Sei lá, era assim que eu pensava, pode ser que outra 

pessoa pensasse de outro jeito. (Economia noturno, 19 anos) 

 

Para ele, bom professor era quem incentivava os alunos como ele a continuar se 

empenhando e estudando mais, como fazia uma professora de Física que havia estudado na 

USP, que “era a única que incentivava a estudar. Ela até trouxe naquele, manja, Show da 

Física que tem, etcétera. Então, ela trouxe a gente pra lá, etcétera. Eu gostei. Ela era a 

única que influenciava, falava ‘não, estuda que você vai conseguir, etcétera’. Mas só ela, 

basicamente.”. Entretanto, mesmo não vendo incentivo generalizado na escola, tampouco 

reconhece a participação dos pais como decisiva em sua escolaridade; atribui a influência 

difusa de ver a irmã mais velha estudando sua motivação, apesar de admitir que a 

competição com os colegas norteasse sua trajetória de dedicação aos trabalhos escolares, 

como conta: 

 

João Pedro: Ah, talvez, acho que pelo apoio, ah... por eu sempre ver 

minha irmã estudando etcétera, assim, isso sempre me  motivou, desde 

criança. Não sei se esse pessoal teve alguém em casa que estudou 

bastante pra também motivar assim. E por meio eu ser um pouquinho 

competitivo, assim, porque às vezes eu não gostava de alguém tirar nota 

maior que eu, quando eu era pequenininho [risos]. Eu falava “não, velho, 

eu não vou tirar uma nota menor”, aí eu começava a estudar, etcétera, 

sempre gostei e aí foi por causa disso. (Economia noturno, 19 anos) 

 

Nas entrevistas de Breno, as pequenas conquistas e disputas em torno do estudo 

aparecem novamente em termos da consagração escolar advinda de pouco estudo extra-

classe, baseadas apenas no “prestar atenção nas aulas” e na valorização do professor que 

“queria dar sua aula” mas que invariavelmente acaba atrapalhado pelos alunos 

desinteressados. O interesse do jovem fez com que tivesse relações mais próximas com 
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alguns professores que se mostraram decisivos na sua continuidade dos estudos. Mas de 

onde veio esse interesse? Daquele medo da vergonha da desclassificação, da vontade de 

não perder o destaque entre os colegas perante os professores e de conseguir a admiração 

dos bons professores nutriu a dedicação de Breno, como ele foi construindo após 

abandonar a escola técnica, “perder” um ano e voltar para um “colégio comum, um colégio 

de Ensino Médio comum, o Alberto Conti, em Santo Amaro.”. Mas, como conta, foi lá que 

se consolidou o projeto de sucesso e longevidade escolares de Breno, como conta: 

 

Breno: É. Aí nesse eu conheci uma, minha ex-namorada, aí eu comecei a 

ter um desempenho melhor. Eu coloquei na cabeça de entrar na faculdade 

pública. Aí, o colégio tem o costume de premiar os alunos que têm 

melhor desempenho na escola. Aí no primeiro ano eu consegui ganhar o 

“Aluno Destaque do Colégio”, no ano de 2012, só que aí no segundo ano 

e no terceiro eu consegui esse prêmio de novo [sorri satisfeito] mesmo 

assim. Sempre tive um desempenho bom nas notas, só que eu continuei 

com problemas em Artes, porque desenhar pra mim é algo que eu não 

consigo de maneira alguma fazer isso. E... aí... ah, o fato de ser nerd, 

quando em colégio público você tem notas de nove, dez, oito, aí o pessoal 

vai, os seus amigos já te consideram nerd. Mas nunca deixei de participar 

das outras atividades da escola, eu sempre joguei, fiz esportes, sempre 

interagi com grêmio... mas... continuei tendo o meu desempenho. Acho 

que esse é o fato de ter sido rotulado como nerd pelos amigos. (Farmácia 

noturno, 19 anos) 

 

O relato sobre o contato e a relação criada com os professores foi fundamental para 

o desempenho de Breno para além da escola. O carinho que nutre por uma professora de 

Artes, disciplina em que tinha dificuldade e que não gostava, pelo incentivo que recebeu, 

expresso pela vontade de reencontrá-la agora que ele é colega dela na Universidade, além 

do respeito pela professora rígida de Química com quem conseguia se sair 

surpreendentemente bem, entre outros “professores verdadeiros amigos”, testemunham 

essa perspectiva, como narra o estudante: 

 
Breno: É, tem, além dessa professora, Camila, que ela tá cursando 

Pedagogia agora aqui, na Educação, ela, ela se formou em Artes há algum 

tempo e ela tá cursando Pedagogia agora, é... É, é. Eu ainda não tive 

oportunidade de encontrar ela aqui, mas... algum dia ainda eu trombo ela. 

Mas tem a professora Lucinda de Matemática, que era a minha professora 

do primeiro ano, que sempre me ajudou bastante. Do Conti. Tinha a 

professora de Química, Suely, acho que... todo o meu amor pela Química, 

hoje, eu devo a ela. Porque é uma professora muito rígida, parecia um 

general na sala, era uma professora que... com ela não tinha brincadeira, 

só que ao mesmo tempo ela conseguia ensinar Química de uma maneira 

que... não, não tinha visto nenhuma professora ensinar nenhuma outra 

matéria. Eu conseguia adquirir gosto pela Química, diferente de todos os 

meus outros colegas, que odiavam ela. Odiavam os dois [Risos]. Acho 
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que odiavam as duas. Tanto que... o pessoal se matava pra tirar cinco pra 

passar com ela e eu... com muita facilidade conseguia tirar nove, dez. Eu 

estudei dois anos com ela, são... seriam oito bimestres; acho que eu tenho 

um nove e sete dez, com ela, em bimestre. Tanto que o pessoal falava 

assim: “como que você consegue entender tudo o que a Suely fala?”, “eu 

também não sei! Mas ela começa a falar e as coisas começam a aflorar na 

minha mente!”. Aí... tem o professor Rodrigo, de Biologia, que... eu 

posso considerar um amigo, deu aula pra mim dois anos também, no 

primeiro ano no Conti e no terceiro ano, que ajudou bastante também, me 

incentivou na parte da Bio, é... tudo eu devo a ele. Porque ajuntou ele e a 

Suely que... influenciaram mais de noventa por cento no curso que eu 

escolhi hoje (...) A Suely era mais platônico, ela longe, nunca consegui 

conversar com ela, mas sempre admirei muito ela, já o Rodrigo não, o 

Rodrigo como era muito amigo meu falava “ah, presta isso, faz tal 

prova”. Ele levava prova de Biologia pra eu fazer, assim, à parte, sem ser 

da matéria que ele passava. Eu chegava no, no terceiro ano, eu fazia 

cursinho, ele falava a matéria dele e passava uns exercícios pra sala toda 

fazer e sentava comigo “ah, você tem alguma coisa do cursinho que você 

queira perguntar? É... eu vou, ao invés de fazer esses exercícios que eu tô 

passando aqui, faz esses que é... que mais voltado pro vestibular.”. Ele 

me ajudou bastante, o professor Rodrigo e a professora Camila de Artes. 

(Farmácia noturno, 19 anos) 

 

O relato de Vitor demonstra novamente a influência decisiva que a proximidade 

com um professor, dos poucos reconhecidos como bom professor – no caso devido à 

paixão específica pela disciplina que lecionava – acabou amplificando a dedicação aos 

estudos que já tinha (sempre bem avaliada pelos professores que o incentivavam a 

continuar estudando). Tamanha era a admiração pelos professores, que Vitor desde o 

Ensino Médio também queria ser um. Se para a família pobre o acesso ao Ensino Superior 

já era dado como caminho normal, no contexto de expansão do acesso ao Ensino Superior 

vivido no Brasil então, Vitor não queria seguir o caminho normal, achava que a dedicação 

e sacrifício deveriam ser melhor recompensados, abrindo outras portas, como a do Ensino 

Superior público, mas esbarrava com o teto de desempenho máximo obtido nas turmas em 

que estudou; precisava de novos estabelecimentos para ampliar as possibilidades advindas 

desse “ser acima da média”, mas em um contexto de média baixa, conforme explica: “Eu 

era acima da média dentro da escola comum, na escola pública do ensino básico e Médio. 

Acima da média, só que não era muito difícil você ser acima da média, né? Era só você ser 

um pouquinho mais engajado, mas isso não era suficiente pra passar no vestibular.”. 

Os professores o indicaram para lugares em que Vitor pudesse encontrar médias 

maiores e nos quais os sacrifícios do engajamento no estudo pudessem ter maiores 

retornos, como conta: “Então, é... acreditaram no potencial e etcétera de passar no 

vestibular e tudo, mas sempre com aquela questão, assim, tipo ‘não vai ficar cinco anos  
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fazendo cursinho pra tentar um curso, porque cinco anos é uma graduação, então você se 

forma e depois tenta fazer outra coisa’, sabe?”. O próprio estudante explica do que se trata 

esse valorizado engajamento aos estudos ao qual se refere: 

 

Vitor: Eu me achava engajado porque eu gostava de estudar, eu gostava 

de ler e eu gostava de participar de debates, é... é... relacionados a 

educação e etcétera. Mas assim, o engajado para mim, né? Quando 

chegou a prova do vestibular o engajado já não foi tão mais, tão eficaz 

assim. Aí eu percebi que eu tinha, que eu podia ter me engajado mais, que 

eu não tive...é, é... infraestrutura nenhuma, quase que, aliás, eu não tive 

infraestrutura suficiente pra conseguir acessar o Ensino Superior, porque 

o déficit é muito grande (...) Eu acho que... esse engajamento é você, é 

você gostar do acesso à educação, porque, sei lá, eu conheço gente na 

graduação que, que estuda, que tá dentro da Universidade, etcétera, mas 

que veio de escola privada, ou que teve acesso à educação muito maior, 

mas que não gosta de estudar de fato, mas que tá aqui porque as coisas 

funcionaram, porque afinal de contas, né? E outras pessoas que tão aqui 

porque tiveram que batalhar pra caramba para conseguir entrar no 

vestibular porque gostavam de estudar e porque achavam que a educação 

era um meio de mudar as coisas, e que era um meio eficaz de mudar as 

coisas, então... é, é... acho que engajamento em educação, a infraestrutura 

faz toda a diferença, mas se engajar é você gostar, querer, tipo, e acreditar 

que a educação faça parte da diferença e que é uma coisa, é uma parte 

eficaz para modificar o todo, assim. (Geografia noturno, 19 anos) 

 

Segundo ele, não basta esse engajamento para que outros colegas de escola pública 

como ele chegassem aonde chegou, ainda que tenham tido clareza da continuidade da 

escolaridade no Ensino Superior, para a maioria em instituições privadas, pois “os que os 

que tavam na mesma vibe que eu de estudo, assim, ou passaram no primeiro ano para a 

faculdade, ou tiveram que enfrentar cursinho e trabalho depois do Ensino Médio pra 

conseguir entrar, mas nenhum parou nessa linha, assim, de achar que a educação é uma 

coisa, ‘ah, acabou o Ensino Médio, tchau, vou viver minha vida e é isso!’”. Não basta aos 

demais colegas terem sido engajados como ele, como explica: 

 

Vitor: É, acho que... conseguir acessar o Ensino Superior público é muito 

mais é muito difícil. Pagar o Ensino Superior é uma coisa assim muito 

puxada, porque só estudar puxa pra caramba, agora, trabalhar e estudar, 

trabalhar e... e o estudo depender do trabalho, é uma coisa muito 

complicada. Então não conseguir acessar o Ensino é relativamente fácil. 

Se você ver a relação candidato vaga nas universidades públicas é aquela 

coisa estrondosa, assim. Então, tem que ficar vários anos estudando, se 

tornou uma coisa normal hoje em dia, pra acessar e pra pagar a faculdade, 

você não vai conseguir pagar uma faculdade muito boa, né?, porque você 

não tem acesso, porque você não tem dinheiro pra pagar a faculdade 

muito boa, porque você não tem trabalho bom porque você não é formado 

etcétera. É tudo uma relação, assim (...) não é só questão de mérito. 

Porque, hã... se fosse só questão de mérito, pessoas que tipo, tiveram 
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engajamento maior que eu teriam conseguido, porque, sei lá, sei de gente 

do meu terceiro ano, estudaram a vida inteira em escola pública tipo, no 

caso, estudado pra caramba e não conseguiram passar. Então, assim, 

lógico que se, o mérito, tipo, porque nessa questão você querer estudar é 

fundamental, mas não só. Como eu falei, tem gente na graduação que não 

teve mérito de estudo nenhum, quase que nenhum, só seguiu vida normal 

e acabou passando no vestibular e etcétera. Então, eu acho que o mérito é 

importante, mas eu acho que a infraestrutura sem dúvida faz toda a 

diferença (...) Foi complicado. A gente tem que abrir mão de muita coisa. 

Eu diria que a gente tem que abrir mão de muita coisa e tem que aceitar 

que você tem que abrir mão de muita coisa, assim, tipo, de não poder sair 

pra fazer coisas que as outras pessoas estão fazendo, mas, e aí que eu falo 

que ter força de vontade faz toda a diferença, porque daí você desiste de 

coisas que é legal fazer pra fazer aquilo que não necessariamente as 

pessoas acham legal pode te classificar como estranho, sei lá. Daí tem 

que, sei lá, namora, você não poder namorar direito, não poder namorar 

na adolescência porque você acha que é a coisa mais superficial e que 

você tem coisas mais importantes pra fazer, ou não querer sair e querer 

ficar estudando, ou, sei lá, não querer sair domingo porque tem simulado 

e etcétera, [respira fundo, quase sem fôlego] e à noite você tá cansado 

porque trabalhou o dia e vai pro cursinho porque acha que aquela é a 

forma de mudar o que você tá vivendo, assim. Acho que esse é o 

sacrifício que você tem que faz, que você faz, né? (Geografia noturno, 19 

anos) 

 

A identificação com pessoas de origem social semelhante a dele, como o professor 

de Literatura que morava também no mesmo local periférico, que já tinham “ultrapassado a 

média” e estudado em uma Universidade consagrada como a USP, foi um disparador 

importante para a trajetória escolar de Vitor, pois o engajamento só fazia sentido se tivesse 

acesso às informações de sua rentabilidade futura, informações estas possuídas por quem 

tinha o “acesso” ao universo velado do Ensino Superior, uma coisa ainda “muito fora do 

comum” para os parentes e amigos de Vitor, pois em seu entorno “você via uma ou outra 

pessoa que fazia uma graduação.”. À dica dada pelo professor sobre os cursinhos populares 

se somou um conteúdo grande sobre tal universo para modelar a vontade e dedicação de 

Vitor de continuar os estudos merecidos pelo bom aluno que era. No cursinho Vitor 

conheceu: 

 

Vitor: (...) eles davam nomes de universidade que a gente não conhecia, 

que veio a fazer parte do objetivo que a gente tinha no vestibular e dos 

acessos que a gente tinha no cursinho. Nos acessos, nos acessos que eu 

digo, que eles davam palestras informativas sobre os acessos que a gente 

tinha que ter se a gente entrasse na graduação pública. [respira fundo, 

quase sem fôlego] E qualquer um poderia ter o objetivo de entrar na 

pública, tipo porque é público, exatamente pra quem não tem grana pra 

pagar. E aí... mas mesmo assim, no final desse ano eu tive um problema 

com... com acesso, porque eu não, eu não... não acreditava, sei lá, eu 

acho, na permanência estudantil e não pude ir embora pra Federal do Rio 
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Grande do Sul, porque, sei lá, eu não tinha dinheiro pra me manter. E eu 

era menor de idade, também, então era complicado, não tinha nem 

condição de pensar. (Geografia noturno, 19 anos) 

 

As entrevistas com Danilo permitem perceber de maneira condensada tal questão: o 

acúmulo de consagrações entre receber elogios dos professores, receber premiações 

científicas, ingressar em uma Escola Técnica disputada, conquistar uma boa bonificação 

nos programas de inclusão da USP e ser aprovado no vestibular constituem um só e mesmo 

processo de reconhecimento. Especificamente, a aprovação na ETEC é interessante naquilo 

que traz de ambiguidade ao estudante: se por um lado há identificação com outros bons 

alunos, a competição – e o decorrente acréscimo de investimento nos próprios estudos – se 

acirra mais. 

 

A INJUSTIÇA DO VESTIBULAR: O RISCO DE NÃO RECONHECIMENTO DA 

DISTINÇÃO ESCOLAR PRODUZIDA PELOS ANOS DE ESFORÇO ACUMULADO 

  

O caso de Danilo também ilustra o quanto desde cedo havia no horizonte de 

possibilidades das famílias pobres o ingresso do filho em algum curso de nível superior 

(ainda que não público) naquele período, uma vez que via colegas, amigos e parentes 

ingressando em Instituições de Ensino Superior privadas (o irmão estava no último ano de 

Contabilidade, com bolsa de 100% pelo ProUni assegurada devido ao bom desempenho no 

ENEM e a irmã, por trabalhar na biblioteca de uma faculdade particular, teve bolsa em um 

curso de Engenharia Civil, “mas teve que parar, porque ela viu que não é a área dela, e ela 

vai começar outra no segundo semestre”). Mas, aos poucos o estudante foi descobrindo as 

diferenças (de reconhecimento e de rendimentos) entre fazer cada um dos tipos de curso 

superior e as diferenças (inclusive de prestígio) entre as carreiras e a busca por diferenças e 

por se fazer reconhecer o fez investir no caminho que o levou à USP: dedicação e 

investimento em si que deveriam ter um retorno diferente daquele obtido pelos outros. Para 

ele, desta forma, entrar na USP foi mais um reconhecimento de uma trajetória ascendente 

de busca de excelência, pois Danilo prefere “pensar isso a pensar que eu simplesmente 

prestei uma prova e fui melhor que meus concorrentes. Não! Prefiro pensar que... que eu 

fui beneficiado por ter seguido uma trajetória correta, no meu Ensino Fundamental e no 

Ensino Médio.”.  

O estudante apresenta seus argumentos sobre esta opinião a respeito da própria 

escolaridade abaixo: 
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Danilo: OK. É... Eu tenho 18 anos e eu prestei a FUVEST uma vez. Uma 

vez como candidato e uma vez como treineiro. Quando eu estava no 

segundo ano eu prestei como treineiro, para a Área de Exatas e quando eu 

fui para o terceiro ano eu já prestei para Engenharia, quando eu já era um 

candidato. E eu tive a sorte, né?, de passar na primeira vez, graças ao 

PPVUSP também. E para mim, estudar na USP é algo que eu não, que eu 

nunca imaginei para mim. Eu comecei a imaginar só depois que eu fui no, 

que eu entrei no Ensino Médio, que eu fui para uma ETEC. Aí eu vi que 

tinha muito mais possibilidade para mim. Não só pelo Enem, para fazer 

uma faculdade particular, o que para mim estaria ótimo também, mas aí 

abriram a minha mente e falaram “não, você pode entrar na USP assim, 

se você estudar, se você se dedicar bastante”. Aí eu comecei a “correr 

atrás”. Um amigo meu me falou dos programas também, do Pasusp e do 

Inclusp e aí eu comecei a me dedicar e aquilo virou um sonho para mim. 

Aí eu me dediquei e consegui! (...) Bom, eu penso principalmente num 

futuro profissional; eu sei do impacto que a universidade dá para um 

profissional hoje em dia, né?, e eu tinha esse sonho de, sei lá, uma 

universidade renomada, né?, para mim seria um sonho não só meu, mas 

para toda a minha família, para toda a minha escola que ninguém estudou 

na USP na minha família, conhecei poucas pessoas e eu pensei, poxa, se 

eu estudar na USP, eu vou, sei lá, ser um exemplo não só para minha 

família , mas para meus amigos também. Porque muitas pessoas pensam 

que não é possível, né?, que, sabe que existe possibilidade, mas pensam 

“aquilo não é para mim! Deve ser só para ‘filhinho de papai’, para gente 

que pode pagar cursinho e tal”. Aí eu pensei, não! Eu cresci ouvindo isso, 

né? Pensando que USP é uma universidade excelente, a melhor do Brasil, 

uma das melhores do mundo, mas não é para mim. Eu sou da Zona Leste 

de São Paulo, não tenho condição de pagar um cursinho, então eu vou 

prestar um Enem, o ProUni, o SISU e fazer uma faculdade tão boa 

quanto, ou, sei lá, meia boca. Mas aí eu comecei a pensar melhor isso 

quando eu entrei no Ensino Médio, né?, porque na ETEC também tem 

uma prova de seleção, aí eu percebi que eu era capaz; se eu passei numa 

ETEC, eu era capaz também de passar no vestibular. Até porque eu ia ter 

mais preparação do que se eu estivesse na minha antiga escola. E eu 

comecei a me dedicar bastante, me familiarizei com a FUVEST no 

segundo ano, percebi que se eu estudasse bastante no terceiro ano eu teria 

condição de passar e que eu entrei, eu tava num momento bom que a USP 

tava com uma forte intenção de ter mais alunos de escola pública. Eu vi 

aquilo como uma chance para mim! Eu prestei a prova e tal e fui 

beneficiado tanto pelo estudo quanto também pelos programas de 

inclusão da Universidade. Eu escolhi, eu queria Engenharia, né? Talvez 

existam outras escolas boas de engenharia no país, como ITA, UFRJ e tal, 

mas eu não teria condição de mudar de cidade, né? Ir para São José dos 

Campos estudar no ITA, ou então mudar de estado e nem ir pro interior 

de São Paulo. A USP era para mim, sei lá, a boa universidade, então ela 

aliou a localização com a qualidade, para mim; então seria perfeito. Então 

isso fez com que eu batalhasse mais para conseguir e graças a deus deu 

certo! Para a ETEC, assim, eu fiquei sabendo que existiam escolas 

técnicas quando estava na oitava série, ou seja, um passo adiante para 

entrar, né? Eu não me preparei desde a sétima série, desde a sexta série, 

eu fiquei sabendo que existiam as ETECs só na oitava série mesmo. E eu 

me inscrevi para a prova pensando: “bom é um ensino gratuito, um 

ensino médio gratuito e você só precisa prestar uma prova e passar!”. 

Uma prova de cinquenta questões e você, se estiver entre os selecionados, 
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você tem esta oportunidade. E eu pensei: “por que não?”. É... a minha 

escola de ensino fundamental não era tão boa assim e eu, desde já, queria 

cursar um ensino médio em uma escola melhor, porque eu sabia que no 

final eu ia já prestar vestibular para entrar em alguma universidade, só 

não sabia qual. E eu prestei a prova; eu estudei para a prova da ETEC, 

também, chama de vestibulinho, né? Era na minha própria cidade mesmo, 

então era pertinho da minha casa, ainda mais perto que a minha outra 

escola, de ensino fundamental, e eu consegui passar. A prova era paga, 

era R$ 25 a prova. Existem cursinhos preparatórios de vestibulinho, só 

que eu não fiz. Eu não sabia também que existia, foi isso. Agora, para o 

vestibular, depois que eu entrei na ETEC, eu não fiquei sabendo da 

FUVEST, nem nada, só no segundo ano que teve esse meu amigo que me 

contou que a FUVEST tinha programas de isenção da taxa e também de 

beneficiar alunos de escola pública. E eu também não tinha dinheiro 

também (ri) acho que nem para pagar a FUVEST; R$120 não podia, não 

trabalhava nem nada e eu teria que pedir para os meus pais e isso não era 

legal para mim. Aí a FUVEST estava com isenção para alunos de escola 

pública e também com benefício, aí eu e meu amigo – e acho que mais 

duas pessoas da escola inteira! – fizemos FUVEST. Na minha escola, 

realmente, passar na USP não era nenhuma obrigação. Eu prestei e você 

tinha, eu tinha que acertar mais de 40 questões no segundo ano para 

poder conseguir o máximo de benefício e eu acertei 45, então eu consegui 

acumular 5% para quando eu prestasse no terceiro ano. Aí eu comecei a 

achar: “caramba! Então eu já tenho 5% para entrar na USP! Então eu vou 

me dedicar mais no terceiro ano porque eu vou conseguir mais 

pontuação”. O meu curso é extremamente concorrido, então eu vou com 

tudo! Eu estudei bastante e, em setembro, em setembro não, uns dois 

meses antes, eu acho, eu fiquei sabendo do PPVUSP e achei aquilo o 

máximo! “Nossa, além de eu ter bonificação para entrar na USP eu ainda 

vou poder prestar um cursinho que não é pago, vou ter um monte de 

benefício”, então para mim a USP virou um sonho. Nossa, eu tinha que 

entrar na USP depois que terminasse o ensino médio. Aí fui com tudo 

mesmo! Estudei bastante, em casa também, deixei muita coisa de lado 

para poder estudar e tal e deu certo, graças a deus. Eu não sei quando, 

mas eu acho assim, desde quando eu entrei na escola eu já sabia que ia 

fazer uma faculdade no futuro, porque eu sempre... quando eu tava na 

escola eu gostava muito da área de ciências, né? Então, eu lia livro de 

ciências e ia ver quem era o autor, e o autor era formado em tal 

universidade, a Universidade de São Paulo. (...) livros didáticos mesmo, 

que eu tinha em casa, que tinha na Escola. Eu adorava aqueles livros, eu 

achava o máximo! Eu queria escrever um livro daqueles, né? Eu via 

aqueles autores formados na universidade e eu também queria fazer, 

porque eu queria escrever o livro. E... então, não sei dizer quando eu 

comecei isso, mas sabia que tinha que fazer isso. E meus professores 

também; eu sempre fui muito dedicado, né? E para minha mãe não era 

nenhuma obrigação na minha família de se fazer uma faculdade; você 

não... você trabalhar e ajudar na casa, você é o bom filho. Mas para os 

meus professores não; eles queriam que eu fizesse universidade e eles 

falavam “ah, você tem que fazer universidade, depois que você terminar 

aqui, você pode entrar numa universidade pública, você vai prestar um 

vestibular e tal”. Já no fundamental. E eu sabia que existia vestibular, só 

não sabia qual; para mim não fazia diferença qual universidade você ia 

estudar, só sabia que eu teria que fazer uma. Aí depois que eu terminei o 

meu irmão terminou, o meu irmão que é três anos mais velho que eu 
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terminou e foi pra uma universidade também. Então, meu irmão ia fazer 

universidade. Minha irmã, também irmã mais velha, também entrou num 

curso superior, foi fazer universidade também, ela só não concluiu, mas, 

então, na minha família, também meus primos faziam universidades, mas 

eles faziam particulares e tal e eu pensava que ia ter o mesmo caminho, ia 

terminar e fazer uma universidade qualquer. E... eu comecei a estudar 

para isso, até que meu caminho foi meio diferente que o dos meus 

amigos, né?, os meus amigos continuaram na escola que eles estavam no 

ensino fundamental e eu, por ocasião do destino, fui pra uma ETEC. Foi 

na ETEC que eu abri minha mente, que eu comecei a pensar “não, a 

universidade que você estudar faz diferença”. Então, você pode ter ido 

estudar numa universidade pública e você vai, possivelmente, você vai ter 

mais sucesso, uma carreira mais facilitada no mercado de trabalho. E eu 

comecei a pensar nisso e tal, também fui muito bom aluno na ETEC e eu 

tinha, sei lá, tinha essa pressão minha, mas também eu sentia que tinha a 

pressão dos meus amigos e meus professores e tal. Se eu entrasse numa 

universidade particular, eu seria como os outros alunos, né? Só teria sido 

um bom aluno da ETEC, mas tive o mesmo caminho que os meus 

amigos. Aí eu pensei: “se eu entrar em uma universidade pública, na 

USP, por exemplo, eu vou ser lembrado, deixar como se fosse um legado, 

né?”. Mas não foi só por isso; eu também pensei em mim, que seria muito 

importante para o meu currículo, ainda mais na faculdade de Engenharia, 

ter estudado numa universidade renomada. Aí eu batalhei para isso, 

comecei a estudar mais para entrar na universidade e deu certo. 

(Engenharia Mecatrônica integral, 18 anos) 

 

Entretanto, nessa ânsia de deixar um legado com sua trajetória de distinção, o 

jovem estudante precisou lidar com muitos dilemas diante de questionamentos sobre seu 

futuro. Entre os sentimentos de dúvidas, figurou a escolha pelo carreira do Ensino Superior 

a seguir, cuja decisão foi pautada pela autoimagem positiva que Danilo nutria por si e pelo 

próprio rendimento escolar, tanto que a maior pressão por bom desempenho vinha dele 

mesmo, como conta abaixo: 

 

Danilo: Sim, tinha essa pressão minha, acho que era maior do que as 

outras. Uma pressão minha, de eu ter que estudar numa universidade... de 

ter essa dedicação, essa disciplina. É claro que influencia também essa 

pressão dos meus amigos e dos meus familiares e professores, porque eu 

pensava: “eu tenho que estudar numa boa universidade não por mim, mas 

também por eles”. Isso só me focou mais ainda para conseguir. Eu não sei 

o que aconteceria comigo se eu não passasse da minha primeira vez, aí eu 

provavelmente eu não teria condição de pagar um cursinho e eu teria, sei 

lá, que ajudar mais em casa, porque aí sim eu não teria tanto 

investimento. Então eu pensava muito no futuro: “puxa, e se eu não 

passar, o que vai acontecer, né? Eu vou ter que ajudar em casa e meu 

sonho de fazer uma boa universidade, de ter um bom emprego, de fazer 

faculdade de engenharia talvez esteja mais longe ainda”. Então tinha sim 

essa pressão para eu passar de primeira. Eu não poderia deixar de passar, 

senão eu acho que não daria certo.  (...) Isso influenciou bastante! Esse foi 

meu dilema no terceiro ano. Eu pensei “poxa, eu vou estar concorrendo 

com alunos que estudaram... sei lá, a vida toda também para esse curso, 
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né? Alunos que talvez tenham até mais condição do que eu. Não que eu 

não esteja estudando o suficiente, mas eles talvez tenham melhor 

preparo” E... eu pensei “então eu vou fazer um curso menos concorrido 

talvez e, sei lá, trabalhar bastante para tentar recompensar minha família 

pelo investimento que eles tem, que eles tinham em mim”. E eu comecei 

a pensar “sei lá, eu tenho um... um... dedicação para estudar e eu tenho, 

eu tenho... benefícios para poder entrar na universidade. Será que se eu 

me dedicar um pouco mais isso não vai me ajudar mais ainda? Será que 

se eu estudar bastante e ter o benefício que eu vou ter pela minha nota no 

vestibular, será que não vai dar para passar mesmo assim?” Aí eu 

comecei a pensar nisso e aí eu me inscrevi para a engenharia, sei lá! Eu 

me inscrevi para a engenharia pensando talvez nisso. Não pensei assim 

“que eu não vou passar”. Eu nunca pensei nisso, talvez. Porque para mim 

acho que seria o caminho mais natural, sei lá. Eu... não é meio arrogância, 

nem nada, mas eu já tinha, sei lá, o conhecimento disso. Porque... A USP 

já estava com... 25% da minha nota vai foi aumentada para eu entrar no 

vestibular. Eu pensei “ah, isso deve ser suficiente. Eu não vou me sair 

muito mal no vestibular porque eu também estou me dedicando, então, se 

eu vou ter todos esses benefícios, então porque não prestar para 

engenharia, acho que eu sou capaz!” E pensei nisso. Prestei para outros 

cursos menos concorridos, em outras universidades: prestei para Física na 

Unesp e... na Unesp eu não tinha bonificação nem nada, por isso que eu 

escolhi um curso menos concorrido, mas eu não via como estudar Física 

na Unesp, porque o campus era em Rio Claro e minha família não tem 

dinheiro para eu mudar de cidade, então... acho que o meu caminho já 

estava traçado; tinha que ser aqui! (ri) (...) eu caía na real às vezes, “puxa 

o curso de engenharia da USP deve ser um dos mais concorridos, junto 

com Medicina” e eu pensava “que que eu vou fazer então, se eu não 

passar”. Eu não queria fazer uma faculdade particular. “Por que não”? 

Porque eu... sei lá, eu tinha essa minha... essa minha pressão para me 

destacar entre os meus... porque eu era o melhor aluno no Ensino 

Fundamental, eu era o melhor aluno na ETEC e eu, sei lá, eu não podia, 

sei lá, eu não podia fazer uma faculdade particular porque seria a mesma 

uma coisa que um aluno que não se dedicou tanto quanto eu também iria 

conseguir. Então eu pensava “ah, por eu ter me dedicado todos esses 

anos, eu acho que eu mereço estudar numa universidade melhor”. Então, 

eu pensava isso o tempo todo, mas caía na real às vezes “poxa, será que 

vai dar certo? Será que eu não posso fazer engenharia também, mas em 

uma faculdade particular boa?”. E... eu pensava nisso, mas eu pensava 

também “ah, vou tentar! Num, num... os meus momentos de crise não 

eram a ponto de eu deixar de prestar o vestibular porque sabia que não ia 

conseguir... Não, eu queria tentar! E seu eu não conseguisse, talvez eu, 

sei lá, trabalhava e estudava um pouco em casa para tentar de novo e ir 

tentando. Aí eu não sei o que aconteceria; mas graças a deus eu passei! 

(Ri) Eu olhava para o meu passado e eu via, eu com sete, oito anos, me... 

na escola, na escola de primeira série, na escola de segunda série, 

ganhando medalhas, sendo elogiado, meus pais, minha mãe sendo 

chamada na escola para poder... sei lá, para saber que eu era um bom 

aluno, os professores gostavam disso. Eu via sim, eu já tinha uma 

trajetória de sucesso escolar, no meu ensino fundamental e no meu ensino 

médio inteiro. E... eu pensava “poxa, tem que ter algum... algum 

reconhecimento agora. Eu tenho que estudar numa boa universidade. 

Tudo, tudo bem que eu vou ter que prestar uma prova e o vestibular às 

vezes é meio injusto; os bons alunos também ficam de fora”. Eu sei que 
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têm tão bons alunos quanto eu em outras boas escolas, mas eu acho que... 

eu pensei isso para mim “não, eu tenho que... que conseguir, porque, sei 

lá, isso não vai ser bom só para mim, vai ser bom para as pessoas ao meu 

redor também, porque elas esperam isso de mim. E eu me dediquei a isso 

e, sei lá, essa minha autoestima, sei lá,  foi muito importante para mim, 

porque eu tinha essa necessidade. Eu não sabia que... sei lá, foi muito, foi 

muito... meu caminho foi muito bem traçado assim. No segundo ano eu 

sabia que a FUVEST, que a USP estava com programas de inclusão de 

alunos de escola pública. E tinha bonificação para eles. Eu pensei “ah, eu 

me encaixo nesse perfil: vou tentar!”. Aí, no segundo ano, eu consegui os 

5%, que é a porcentagem máxima para alunos de escola pública. Aí eu 

descobri que no terceiro ano ainda tinha mais! Pensei “vou prestar no 

terceiro ano também, vou ter mais bonificação ainda”. Prestei também 

FUVEST no segundo ano, já como candidato de engenharia e... sei lá, 

comecei a pensar: “poxa, a hora para entrar na USP é agora! Talvez se eu 

não entrar, se eu não passar agora, não vai ter mais chance. Porque 

quando, se eu prestar depois que eu terminei o Ensino Médio, eu não vou 

ter mais as bonificações Pasusp, porque é só para aluno de escola 

pública... Assim, “eu tenho que entrar agora, porque se eu não entrar 

agora, talvez, as minhas chances acabaram!”. E, sei lá, e... foi meio 

predestinado assim, né? Eu tinha que passar e... deu certo, né? Eu 

começava a pensar: “sei lá, é uma coisa do destino, eu tenho que entrar 

porque está tudo pronto para eu entrar já; está tudo pronto. Eu sou um 

bom aluno, eu... a USP está com esse programa de inclusão de alunos de 

escola pública, eu tenho grandes chances de passar, então... sei lá! 

(Engenharia Mecatrônica integral, 18 anos) 

 

Justamente o risco de não ter tido o devido reconhecimento de “bom aluno” em um 

exame como o vestibular brasileiro, que não considera o passado do estudante, mas seu 

desempenho em um conjunto de poucas provas em fases eliminatórias e classificatórias faz 

com que Danilo considere o vestibular um instrumento de seleção injusto, mesmo tendo 

sido aprovado “de primeira”, segundo afirma: 

 

Danilo: O vestibular eu acho que ele não é a melhor maneira de você 

selecionar os alunos, né? Porque, no meu caso, por exemplo, eu sendo 

bom aluno na escola inteira, eu tinha chances de não passar, mesmo 

sendo um bom aluno. Então, isso não é justo para mim. Eu sei que tem 

muitos bons alunos, eu não me considero mais inteligente que ninguém; 

mas eu sei que existem muitos bons alunos em outras escolas, escolas 

públicas também, e que também... também queriam, tinham esse desejo 

de entrar numa boa universidade, mas que também não conseguiram, mas 

eles também mereciam. Então eu não...Eu acho que o vestibular, ele é um 

veículo importante para selecionar os alunos, mas ele não é a fórmula 

mais justa talvez. Eu confio mais num método, num método estrangeiro 

de você entrevistar alunos, de você ver o histórico deles nas escolas, acho 

isso mais confiável, mais justo. Você pegar um aluno de escola pública, 

entrevistar, você saber tudo sobre ele, se ele foi um bom aluno na escola, 

se ele tem um núcleo familiar também favorável e... acho que isso talvez 

seja a melhor maneira. O vestibular, talvez, ele não... Você prestar uma 

simples prova e você deixar milhões de pessoas para trás, eu acho que 

isso não é tão justo. Por exemplo, eu conheço uma menina da minha 
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faculdade que ela prestou de novo, mas porque no ano passado ela não 

passou por um décimo. Um décimo no vestibular! Ela e mais trezentas 

pessoas. Então, trezentas pessoas não passaram no vestibular por causa de 

um décimo; será que entre essas trezentas, todas então não mereciam 

passar? Ficaram a um décimo de passar e não são qualificadas por causa 

disso? Não! As que entraram também, foram melhor naquela prova, mas 

se elas prestassem em outras circunstâncias, as que não passaram 

poderiam ter tido melhor desempenho. Então é um método assim muito 

relativo, o vestibular. Você pode ir bem em um ano, pode ir bem em 

outro, você pode ser um bom aluno até o primeiro, segundo ano do 

Ensino Médio, ou mau aluno... mas se você for um mau aluno no terceiro 

ano do Ensino Médio e estudar bastante, se dedicar bastante só para essa 

prova, estudar só para essa prova, você pode passar, mesmo tendo sido 

mau aluno durante a escola inteira. E o bom aluno, que se dedicou, fez 

um pouquinho, estudou um pouco todos os anos e no terceiro ano não 

estudou mais, estudou só o que ele estava acostumado, não vai passar 

porque ele não foi preparado para isso, para esse tipo de prova. Então, 

não é... tão... não é justo, eu não acho justo. O bom aluno... o bom aluno 

para mim... ele é... é aquele aluno que não precisa ser o melhor da sala, 

mas que é... que estuda. Ele faz, ele faz as lições, ele é.. ele se dedica para 

o curso. Ele não precisa ser, sei lá, aquele que passou em dez 

universidades, dez vestibulares, não. Mas ele passou naquilo que ele 

queria, ele passou naquilo que ele queria. Ele não precisa ser destaque em 

olimpíadas científicas, ele não precisa receber medalhas, nem nada, mas 

ele... é aquele aluno, sei lá, que é correto. Não que... que não prejudica os 

outros alunos. Acho que todo mundo sabe quem ele é! (...) Eu vi mais 

bons alunos na ETEC. Na minha escola de Ensino Fundamental, de 

quinta a oitava série, eu via, assim... bons alunos também, só que... eles 

eram muito influenciados também. Então, tem isso também: se a maioria 

da escola não se dedica, sei lá, não seja de bons alunos, acho que tem essa 

tendência. A escola não progride e os alunos também se sentem. É muito 

difícil você ser o bom aluno. Eu tive que aguentar muita coisa também, 

de quinta até a oitava série, quando eu estudei... porque eu era tipo 

exceção na minha sala... e eu pensei, isso me influenciou também para eu 

ir para a ETEC. Eu pensava na ETEC, quando eu tava no Ensino 

Fundamental eu pensava da ETEC o mesmo que quando eu tava na 

ETEC eu pensava da USP. Então, eu sempre tinha, sempre tinha essa, 

essa mentalidade de ir prum nível melhor. E... no meu Ensino 

Fundamental, eu achava que eu me dedicava mais que ‘meus’ alunos , 

então eu achava que eu merecia estudar num Ensino Médio em uma 

universidade, numa faculdade... numa escola, numa escola melhor.  E 

quando eu tava na ETEC, eu me sentia mais dedicado que ‘meus’ alunos 

e... sentia que precisava ir estudar numa universidade melhor. Então, eu... 

graças a deus eu tive sempre muito reconhecimento. Então, eu não era o 

“bom aluno” e só... assim, só era o “bom aluno” e era como os outros. 

Não, eu era o “bom aluno” e minha mãe era chamada na escola, então 

isso eu gostava bastante. Eu era o “bom aluno” e ganhava uma medalha 

numa Olimpíada Científica e isso ajudava bastante. E, sei lá, todo esse 

reconhecimento me... me fortalecia para continuar no mesmo caminho. 

Era bom por isso! (Risos) Eu não tinha exemplo para ser um bom aluno, 

eu só tinha esse meu gosto, sei lá. Eu gostava. Eu não fazia porque eu 

num, não... bem no comecinho mesmo, o que... com oito ou nove anos, 

sei lá, “ah, se eu estudar eu vou ter um bom futuro, um bom emprego”, 

não. Para mim era legal; eu gostava de aprender, sei lá, de fazer lição. Eu 
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via que tava aprendendo, via o meu progresso, sei lá. Aí depois que, mais 

no Ensino Médio e tal, eu comecei a pensar mais no mercado. Aí eu 

percebi, sei lá... o estudo além de ele ser prazeroso, ele tinha esse aspecto 

de você progredir profissionalmente. Então, para mim era perfeito. Eu 

nunca tive motivo para não estudar, sempre tive motivo para estudar. 

(Engenharia Mecatrônica integral, 18 anos) 

 

Mas, de todo modo, a fonte primeira do reconhecimento de Danilo era seus 

professores que “viam meu esforço e eles, eles... se esforçavam para que eu não... não me 

desviasse. Eles... eles tinham... eles chamavam meus pais, minha mãe, né?, porque meu pai 

nem participou muito da minha vida escolar, chamavam minha mãe na escola e falavam 

“nossa!”, falavam nas reuniões escolares, né? “nossa, seu filho foi muito bem. Seu filho tá, 

tá ok”. E... eu via, eu sabia daquilo e os professores também... eles ajudavam com... não 

sei!”. Isso só foi possível porque, segundo Danilo, ele teve  “muitos bons professores. No 

Ensino Médio talvez mais ainda que no meu Ensino Fundamental. Meus professores que 

me reconheceram de perto, meus professores que iam comigo para a premiação, para, sei 

lá, feiras de estudantes, para... que me chamavam pessoalmente, professores que viam de 

perto também a minha situação financeira, que falavam ‘ah, esse... talvez para esse 

concurso tenha custo, mas nós vamos dar um desconto, vamos escolher dois alunos da 

escola que não vão pagar’ e me escolhiam.”. Afinal, como afirma Danilo, essa é 

característica distintiva dos “bons professores”, aqueles que “tentam pegar os bons alunos 

e ver que, que eles merecem uma atenção especial. No meu caso não foi diferente. Meu 

professores me admiravam... assim como meus pais.. mãe, me... me.. apoiaram bastante 

nisso.”. 

O estudante Thiago apesar de afirmar o valor da escola e dos professores na 

construção da autodeterminação e do esforço dos alunos pela negativa, sublinhando tudo 

aquilo que faltou para ele e que pensa faltar em geral nas escolas da região em que mora, 

alega que, ao contrário, a família (sobretudo a fratria, como destacado outrora) serviu como 

base para seu progresso escolar, ainda que este tenha se dado devido ao fato de ter sido 

sempre “o mais esforçadinho da turma”. Na escola em que fez o Ensino Fundamental, 

próxima de sua residência em Franco da Rocha, nunca havia ouvido falar em USP, “lá 

ninguém conhecia”; isso só mudou quando entrou na ETEC onde fez o Ensino Médio 

regular na mesma cidade, pois lá havia pressão que encaminhava à USP, USP, Unesp, 

Unicamp. Thiago tinha ouvido falar em USP porque um tio distante tinha feito história, 

mas sobretudo por seguir os passos das irmãs mais velhas em sua escolaridade, pois das 

quatro “Eu não sei se todas, mas a maioria fez ETEC. Não a de Franco, porque a de Franco 
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é nova, né? Só que minha irmã, a que passou na USP também, a Gabriela, fez essa mesma 

ETEC. Então, já era eu seguir o passo dela, né?”. 

Apesar de ter sempre na cabeça este nome, Thiago afirma que não “tinha incentivo 

assim do pessoal de fora, dos professores, pra eu pesquisar o que que era, o que é que eu ia 

fazer da vida com aquilo.”. Entretanto, a aprovação da irmã mais velha no curso de Gestão 

Ambiental da USP tornou o caminho da Universidade mais próxima a ele, como afirma 

“Eu entrei! Porque a minha irmã, ela passou também, ela faz Gestão Ambiental, faz três... 

dois anos e meio, eu acho, e já foi um incentivo pra eu continuar.”. Foi essa mesma irmã 

que o ajudou a estudar sozinho para entrar na ETEC anteriormente, orientando os assuntos 

e temas a estudar e trazendo provas anteriores do vestibulinho para responder. As outras 

irmãs também continuaram os estudos no Ensino Superior, em instituições privadas e 

públicas, como conta: “A mais velha, de Administração, não lembro em qual faculdade que 

foi, mas foi uma particular. Teve outra que fez Psicologia, eu não lembro qual que foi, ah 

essa fez com bolsa, fez pelo ProUni, ela fez UERJ, não terminou Psicologia, ela fez UERJ, 

não terminou Psicologia, ela fez UERJ, lógico que com bolsa, e... com bolsa não, que é, 

que é público, né? E... com auxílio, ela teve auxílio. Mas ela também não concluiu, ela teve 

vários problemas pessoais e tal, então ela voltou.”. Esse sentimento de que “na minha 

família sempre teve, sempre teve essa idéia de passar pra frente, estudar, sabe? Passar do... 

concluir o Ensino Médio e...” era algo que Thiago percebia que o colocava a frente dos 

colegas da escola pública, pois “eles eram os primeiros a entrar no Ensino Médio, sabe? O 

primeiro a concluir a escola. Eu tava um passo à frente...”. A essa vantagem familiar de 

“não precisar ser o primeiro em nada”, de ter referências e incentivo, soma-se o esforço 

pessoal de Thiago, que sintetiza abaixo: 

 

Thiago: Eu achava que era um aluno mais esforçado. Eu não sei, mas... 

acho que... acho que mais no terceiro ano que eu comecei a dar mais 

atenção. Mas desde o primeiro ano do Ensino Médio eu comecei um 

preparo dos outros, assim... dos professores, de todo o corpo docente pra 

aumentar o nome da escola também, consequentemente, pelos alunos 

entrarem na USP ou na Unicamp, qualquer estadual, um nome bom. Mas 

acho que eu... era um bom aluno sim pra entrar. No terceiro ano eu tive 

mais foco para isso. (Gestão de Políticas Públicas EACH noturno,  18 

anos) 

 

A família foi importante também no incentivo à leitura, seja pela presença de livros, 

revistas e jornais em casa até dizendo sempre   “ah, pegue esse livro, lê, tal”. Entretanto, se 

já tinha essa proximidade e o hábito desenvolvido em casa e reforçado na ETEC, onde 

“também, alguns professores cobravam leitura, sabe? De Português também cobrava lista 
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da FUVEST de leituras; isso já ajudava.”, na graduação Thiago se deparou com uma carga 

muito maior de leitura: “toda a semana tem coisa pra ler e às vezes dá mais de 200 páginas 

por semana, tal. É diferente, mas é semelhante, sabe?”. Na graduação, além de ter maior 

quantidade de leitura, o texto acadêmico exige uma maior sistematização das informações 

e, como Thiago relata, a adoção de estratégia própria de estudos, que, como melhor 

discutido na sequência das análises das provas, congrega as atividades pertinentes à 

afiliação intelectual à instituição universitária
274

, pela adoção da sistemática estratégia de 

fichar os textos acadêmicos, como conta: 

  

Thiago: Então dá pra, deu pra entender como o... como lida com isso. 

Né? Eu tô aprendendo a lidar ainda, com esse negócio que é novo pra 

mim. Não... imagina duzentas páginas por dia, por semana? Não dá! 

Quem pensa isso? Esses meus amigos de bairro, que eu citei, né? De 

bairro? Nunca, sabe? Livro nem pensar! É chato, sabe? E é chato mesmo, 

pra quem não foi incentivado pra isso. Mas pra faculdade é mais pesado, 

tem que fazer resumo, sintetizar, tal (...) Faço, se não  eu não entendo 

depois. Então eu faço fichamento, resumo . Eu vou lendo e escrevendo: 

copiando parte do texto, escrevendo o que eu já entendi. Eu comecei isso 

desde cedo, porque minha irmã, Gabriela, ela foi uma veterana pra mim 

do que seria um veterano do meu curso pra mim, se eu tivesse na EACH. 

E antes de eu entrar na USP: “ó, é assim, tal, já faz o que eu não fiz; 

começa a escrever já. Corre atrás de um não sei o quê”, sabe? Eu comecei 

pro vestibular, na verdade. De ler o que eu tava entendendo, fazer um 

resumo, ou ver videoaula e ir transcrevendo. E eu já entendi que isso me 

ajudava muito. Só de escrever eu memorizava aquilo. Eu entendia aquilo! 

E eu comecei assim, eu comecei na faculdade, no primeiro texto eu já 

comecei a escrever resumo, tenho até hoje e tal. Eu comprei uma pasta, 

aquela que tem várias pastas dentro, sabe? Aí, cada resumo que eu faço 

eu guardo dentro, isso, a organização ajudou muito, sabe? Minha irmã 

que me dava esses toques. Eu comecei a fazer pro vestibular, porque ela 

já tava na USP e “não, começa, agora, o que eu não fiz me faz falta, então 

começa já a fazer isso”. Segui o conselho. Tô seguindo. (Gestão de 

Políticas Públicas EACH noturno,  18 anos) 

 

Aliás, nessa lógica do esforço, Thiago acha que para os colegas de escola e de 

bairro “passar numa outra faculdade, alguma outra assim, não muito renomada, e vai ser 

tipo quase a mesma coisa, sabe?”. Apesar de se sentir prestigiado por eles, não percebe a 

mesma disposição deles para “correr atrás também”, devido talvez à falta de informação e 

incentivo, pois “esses amigos meus, eles me viram passar na ETEC também, que era uma 

coisa também boa e tal, e não sabiam muito bem o que que era. E era lá, também, na 

cidade e eles não sabiam bem o que era, não chegava informação.”. Nesse sentido que a 

frase deles ao saberem do sucesso de Thiago teria sido segundo este: “ah, é o Thiago, 

                                                 
274
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passou, né?, que novidade”, já que para ele “Era assim: eu sempre fui o mais esforçadinho 

da turma.”. 

Contudo, essa autoimagem de esforçado também é relativizada pelo próprio 

estudante quando se compara com a irmã, que teria passado no vestibular pelo esforço e 

não ele, que não se considera muito esforçado “tipo, de colocar minha cabeça na livro e 

ficar ali até entender tudo, por horas. Mas, sim, eu acho tive um esforço, mas acho que 

mais um incentivo mesmo, um conhecimento de tar lá e a ETEC me ajudou muito. A 

ETEC é outro mundo lá, sabe? É tipo uma USP de lá, sabe? Uma coisa... é, forma a sua 

cabeça lá, sabe?”. Isso faz com que afirme que seu sucesso escolar não decorreria apenas 

do esforço, como afirma: 

 

Thiago: Foi o esforço mais outros elementos, sabe? Foi o esforço, mais o 

incentivo, o acesso à informação que eu tive, um conjunto de coisas. Não 

foi só o esforço. Porque pra eu começar a me esforçar pra alguma coisa, 

eu tenho que saber o que que é essa coisa, sabe? O que que é, o que eu 

vou fazer com isso. Não adianta eu chegar em casa, começar a estudar pra 

alguma coisa e não saber pra que que vai servir, sabe? Eu estudei pra 

passar no vestibular, então... o esforço contou, mas eu tinha que saber pra 

que eu tava me esforçando, sabe? E é isso que falta, nem todo mundo 

sabe. Eu não sei como funciona uma escola estadual aqui em São Paulo, 

dentro da cidade, mas pra lá não... não tem esse incentivo; é isso que 

falta, eu acho. (Gestão de Políticas Públicas EACH noturno,  18 anos) 

 

Superar essa falta de informações e incentivo demonstrando vontade de estudar já 

deveria, segundo Thiago, credenciar os estudantes a ingressarem na Universidade, pois, 

segundo ele, o vestibular corta de pessoas muito esforçadas a possibilidade de ser um “bom 

aluno universitário”, como afirma: (...) eu acho que só por querer já deveria poder estudar 

aqui. É, sabe? ‘Ah, então eu quero estudar, então a USP devia chamar: então vem!’, sabe? 

‘Vem que eu ensino’. Eu acho que deveria ser assim, mas com o vestibular, não sei, 

entende que o muito esforçado, como eu citei, que não passou, tem total capacidade de ser 

um bom aluno aqui, de se dar bem, de estudar o que gosta, só que o vestibular cortou.”. 

Thiago não pensa isso somente sobre alunos egressos de escolas públicas como ele, o 

raciocínio valeria também para muitos alunos que inclusive fizeram anos de cursinhos 

caros, mas que não conseguiram passar pelo vestibular: “Eu acho isso injusto, assim.”. Tal 

afirmação condiz com as ponderações que faz sobre o vestibular e o que este avaliaria, nas 

palavras do estudante: 

 
Thiago: Ah, não sei, ia depender muito do curso e, mesmo assim, o 

pessoal da ETEC que era esforçado, tinha uma menina na ETEC que ela 
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era muito esforçada, ela tirava MB, que era a nota máxima, em muita 

matéria, muita. Tinha doze matérias e ela tirava dez, sabe? E ela não 

passou, em nenhum vestibular. Não sei, acho que o vestibular não testa a 

pessoa, não sei. Ele... não serve pra medir, sabe?, conhecimento e tal, não 

entendo também... Mas, tirou ela do jogo! Ela era superesforçada, 

estudava pra caramba, muito, muito, muito, essa menina, e não passou. 

Ela tinha total capacidade! Capacidade de passar no vestibular (...) Ela 

era a melhor da nossa sala! Assim, os professores também achavam isso, 

todo mundo achava isso, ela achava isso, mas não passou. Não sei, eu 

acho que caiu coisas que ela não sabia. Não sei, não passou. Acho que 

não basta só esforço, não sei qual seria a receita pra passar, mas, pelo que 

eu vejo, que ela se esforçou demais, como muitos outros lá que não 

passou, acho que o esforço só não... não é suficiente. Não sei, claro que 

tem que se esforçar muito, né? (...) Não sei. Mas se, se ela tivesse 

prestado pro meu curso, eu não sei a nota dela, mas eu acho que ela 

passaria pela nota ser mais baixa. Eu acho que a nota mais razoável da 

minha, do meu curso, também ajudou nisso, de eu entrar. Eu acho que foi 

isso. Eu tive também o... o... é... tive o PPI, o PASUSP e o INCLUSP. 

Acho que o PASUSP e o INCLUSP, os dois, não sei, mas o PASUSP eu 

tenho certeza. E eu não sei se essa menina teve também, não tenho 

certeza, mas isso me ajudou muito também. Talvez ajudasse ela, se ela 

tivesse algum bônus, não sei se ela teve. Acho que ela fez particular, 

então o PASUSP ela não tinha. (Gestão de Políticas Públicas EACH 

noturno,  18 anos) 

 

 

VESTIBULAR COMO INSTRUMENTO DE MEDIDA DE ALGO ALÉM DO 

ESFORÇO: AS ESTRATÉGIAS DE SUPERAÇÃO DOS ESTUDANTES RUMO À 

UNIVERSIDADE 

 

Desta forma há na fala de Thiago algo que começa a aparecer como um importante 

indicativo atrelado à percepção de Vitor de que ser acima da média de uma escola ou turma 

de média baixa não seria suficiente para  a disputa com outros acima da média de outras 

médias, limitação como a expressa por João Pedro, para quem o material utilizado pela 

escola carece de conteúdo; a avaliação padronizada da FUVEST demanda algo a mais, 

como se depreende da fala dos estudantes pesquisados. 

Assim como Vitor já destacou, a frequência a um cursinho preparatório para o 

vestibular aparece como o aprendizado que faltava, seja em termos de suprir déficits (reais 

ou imaginários) de conteúdo, seja para o aprendizado de técnica específica, dando uma 

mão a mais às situações nas quais o esforço e a autodeterminação pessoal não são mais 

suficientes sozinhos para vencer a competição. Como afirma Vitor: 

 

Vitor: Bom, é... ingressar em uma universidade pública em si, não 

necessariamente na USP era um sonho acho que muito afastado da 

realidade que eu tinha antes de conhecer cursinho popular, seja o PPV, 

seja outros, etcétera. Daí... e foi muito difícil a entrada no vestibular, teve, 
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foi, eu tinha um retardo muito grande na minha educação até eu conseguir 

chegar ao nível do vestibular pra ser aprovado. Então, estar na USP hoje, 

sei lá, em dois anos, há dois anos atrás seria uma realidade meio que 

impossível pra mim... Então, estar na USP é conhecer outras realidades 

que eu não fazia noção de que seria possível e, e ter acesso a coisas que 

eu não fazia noção de que seria possível também: assim, acesso à 

educação, acesso a rede de contatos, que aumento muito também depois 

que eu entrei na graduação, acesso ao conhecimento e acesso a fonte de 

pesquisa, etcétera. Foi a abertura de um outro espaço, assim... De um 

novo parâmetro de enxergar as coisas, assim. (Geografia noturno, 19 

anos) 

 

Aprender a prova; a descoberta de técnicas e mecanismos de resposta ao exame 

específico da FUVEST aparece como habilidade fundamental que depende da orientação 

ou ajuda externa também entre outros estudantes, como Natália, por exemplo, para quem o 

cursinho preparatório para o vestibular da USP, o PPVUSP, foi decisivo para o seu 

ingresso na USP:  

 

Natália: É como se fosse assim... eu, eu, a, eu, a... foi bom passar, eu 

tinha que passar por tudo isso, pra... meio que dizer que as pessoas 

também podem, por isso até que eu quero um pouco também ser 

professora também, mas, ao mesmo tempo, foi ruim porque eu criei muita 

expectativa. Você cria muita, muita expectativa e aí chega aqui e não, não 

é tudo como você pensou, como foi meu caso. As pessoas não são tão 

receptivas como você imaginou, os professores não são tão calorosos 

como você imaginou, ou... mas você vai lidando. Acho que o próprio 

PPVUSP me ajudou um pouco. Conversar com os professores que eram 

daqui mesmo ajudou bastante. Já... você é inserido na... no... no conceito 

atual que tá na Universidade, antes de entrar, né? Alguns, algumas 

pessoas da minha sala “ah, não sabia que na USP tinha isso”, mas eu já 

sabia mais ou menos porque estudou no ano passado no cursinho. Agora,  

eu vi muitos amigos meus que se esforçaram muito e que, às vezes o mais 

nerd da sala, não conseguia passar, mesmo com a, com o bônus, dizem 

que o bônus não, não deve ter bônus, porque o bônus vai empurrar, mas 

mesmo com o bônus não... (Química integral, 19 anos) 

 

O rendimento inicial na Universidade  de Natália, marcado por dificuldades e 

tensões, contrasta com o que afirma ter sido o desempenho na FUVEST, fator responsável 

por parte de seu sentimento de frustração, que se soma às dificuldades de integração 

(discutidas na última prova deste estudo). 

 

Natália: Então, no, no início, eu falei “nossa! Que que eu tô fazendo 

aqui!”. Porque eu fui mal... e... É, em Cálculo, então... né? Tirei um ponto 

dois na prova de Cálculo, aí eu falei “ai meu deus”, aí chorava, chegava 

em casa e chorava “ai”. E aí... não, pior foi o jeito que a gente entrou 

aqui. Teve uma semana de recepção. Daí na... no calendário, era trote, 

mas a gente não sabia, aí no calendário tava... prova de aferição, primeira 
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coisa que você vai fazer. Era uma prova horrível “ai meu deus, eu sabia 

que não, não. As pessoas tavam certas”, algumas pessoas foram até 

embora no começo por causa disso. Depois você vai ver que é trote, mas 

aí, chega na aula de Cálculo é igual, mas não é... Aí... foi, foi, foi bem 

difícil assim. Porque... eu achava que o Técnico ia me dar um diferencial, 

mas metade da minha sala fez Técnico em lugares melhores do que eu 

fiz. Eles conseguiram ir bem, assim. [Depois] fiz o que eu sempre fiz. 

Estuda mais, sem vida, estuda, estuda, estuda. Tanto que eu consegui 

passar com boas notas, assim, né? No primeiro semestre foi mais no 

desespero, assim, né? (...) aí eu decidi que isso não vai ser saudável, ficar, 

porque, eu tinha... Eu consegui tirar mais que sete em todas as matérias. 

Mas... até fui fazer sub pra poder melhorar e... mas eu pensei que... eu 

não vou sobreviver assim. Não tem como. Então... foi aí que eu comecei 

a pensar... no conceito de nota mesmo, que... às vezes... eu via pessoas lá 

que não tavam se dando muito bem na, nas provas, mas que sabiam muito 

mais coisas de Química do que eu. Que podiam ensinar muito mais 

coisas, sabe? Então eu acho que eu... aí eu peguei algumas coisas que 

alguns professores disseram, assim... meio solto. Um professor falava 

assim “a nota não devia ser... a motivação de você estudar; ela devia ser 

um diagnóstico de como você tá se saindo”. Aí isso me marcou muito. E 

um professor que eu tive no primeiro semestre que eu acho que esse foi o 

motivo de... muitas pessoas não desistirem do curso, embora muitas 

desistiram já, foi esse professor, ele meio que dizia que a prova não, não 

tinha nada a ver e ele... dizia pra gente que muitos professores, tipo, ele 

contava realmente a realidade, que alguns professores iam humilhar a 

gente lá, falar que a gente não ia conseguir [chorando novamente], 

desculpa. Mas que a gente não deveria ligar pra isso. Que a gente devia 

deixar pra lá, e... que a gente devia seguir o que a gente pensa. Que se a 

gente continuasse cobrando da gente como a gente tava fazendo, a gente 

ia ficar louco e ele tinha vários amigos que tinham... é... perdido a 

sanidade, ou às vezes se esforçavam muito porque se esforçavam muito 

pros padrões que... ele falava “até eu, que sou professor, eles querem 

impor uma meta de quantas... quantos... materiais eu tenho que publicar, 

é uma meta que eu não vou atingir, eles sabem disso, mas eles 

continuam...”.  Aí, a gente, eu meio que aprendi que tava lidando com 

uma metas que não... Ah, no, no final eu acho que eu consegui ir bem, 

né? Ainda mais em Cálculo que o professor, que as pessoas acabaram 

ficando bastante, né? É, sim, eu consegui ir bem, assim. Eu... acho que foi 

bastante, bastante... aprendi aquilo que precisava ser aprendido. Mas eu 

queria ter focado menos só naquilo e ter preenchido as coisas, né? Não só 

saber responder o questionário, né? (...) É que esse ano eles fizeram uma 

nova grade pra Química. Pensada... é, a... ficou bastante legal, assim. 

Porque... é o Integral, mas eles reduziram bastante a carga horária e 

colocaram bastante horário de estudo, né? Então, a gente fica aqui. Mas 

aí, o... o... não sei se é o Diretor lá do Instituto, ele foi lá perguntar pra 

gente quem tava estudando e tipo só eu e mais duas pessoas levantaram a 

mão. É. E as pessoas estavam pedindo pra colocar as aulas só de manhã e 

a tarde livre pra estudar. E ele falou “vocês não vão estudar se eu fizer 

isso”. Aí que, aí que você percebe, tipo, eu estou, estou indo bem, mas 

eles não estão estudando nunca. Eu não vi eles estudando. Então... eles 

tão... eles tão... tipo, indo quase igual eu, mas sem estudar nada, 

entendeu! É a... a carga que levamos, desde o início. Porque... eu pensei 

que não ia ser assim, tanto. Até porque... eu fui muito bem na FUVEST 

neste ano, consegui uma colocação ótima, mas é porque eu aprendi a 
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fazer FUVEST, né? Não porque... eu sei as coisas, não porque todos os 

conceitos estão bons, assim, pra mim. Mas o povo lá sabe muita coisa 

mesmo! (...) Ah, só... só o... as... o conceito do PPVUSP. Ele dá, ele deu 

muito certo, assim. No meu caso, eu acho (...) Porque ele te ensina a 

partir da FUVEST, você sabe como a FUVEST vai pedir aquilo. Então, 

você não vai ler todo o conteúdo, você vai se focar naquilo, entendeu? 

Como os grandes cursinhos também fazem. Te ensina a fazer aquilo. Que 

é linha de produção, porque a FUVEST é isso: e quanto tempo você 

resolve mais questões. Alguns conhecimentos eu sei que eu consigo 

absorver tudo, mas, mesmo assim, você olha na sala você vê que muitas 

pessoas, você vê que as pessoas lá absorvem muito mais rápido. Às vezes 

você para assim... e você ainda tem que pensar o que gerou aquilo e a 

pessoa “ah, é verdade e fala uma coisa lá na frente, assim” (...) O 

pensamento é diferente, eles conseguem relacionar com outras coisas, até 

coisas que eles viveram em outros lugares, sabe assim? Então... é, é 

diferente assim. E tem coisas que eu não conheço... ou... lugares que eles 

já visitaram de Química, ou alguma coisa assim. Ou... os laboratórios, 

eles já conheciam todos os laboratórios, alguns já tão fazendo Iniciação 

Científica no primeiro semestre, essas coisas. Aí, ah, tem também gente 

que ganhou, tem uns de escola pública, lá até que tem uma quantidade 

razoável, mas são pessoas que se destacaram muito na escola pública, 

ganharam Febrace, ganharam, é... Olimpíadas de Matemática... Mas... 

acaba tendo uma luta de egos lá. Porque as pessoas que são de escola 

particular dizem, tem toda a, a, a carga que elas tiveram “ah, porque eu 

estudei numa escola preparatória pro ITA”, por exemplo. E as outras 

falando: “ai, ganhei Febrace, ganhei isso...”. Daí eu me sinto nesse 

meio... assustada. “E você?” [risos]. É, mas... mas, minha... minha saúde 

vai se perdendo no caminho. É... só que eu fiquei totalmente nisso. 

Toda... Ia embora o mais tarde possível e chegava o mais cedo possível 

e... (Química integral, 19 anos) 

 

Interessante destacar que também na graduação o uso de vídeo-aulas começa a ficar 

comum como estratégia desses estudantes, como afirma Natália, que usou desse 

subterfúgio para suprir as dificuldades já anunciadas com Cálculo: “Cálculo que eu tinha 

ido mal, assisti umas vídeo-aulas, porque não tava entendendo nada com o professor e aí 

eu peguei o livro e fiz todos os exercícios possíveis.”. 

Ainda sobre o vestibular, a percepção de Vitor – mais politizada – sobre o assunto é 

semelhante: o excludente vestibular não seleciona os melhores alunos, apenas aqueles 

estudantes aptos a realizarem um padrão específico de prova. Ele se considerava um aluno 

mediano, que “conseguia fazer as coisas dentro da média e tals, e, e, e... e tirar a média e 

passar pela média, até porque a gente não era reprovado, nem nada”. Todavia, Vitor acha 

que desenvolveu gosto por estudar quando “comecei a descobrir coisas que eu não sabia e, 

e, e... consegui aplicar isso nas coisas que eu tava vendo no mundo fora, sabe?”. O 

estudante conta um caso particular em que percebeu as possíveis relações entre o 

conhecimento teórico e seu cotidiano: 
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Vitor: Então, então, então, quando, por exemplo, quando eu descobri o 

livro da Odete Seabra que eu fiquei tipo... sei lá, caramba. A gente 

pegava o trem pra andar e via que o Rio Pinheiros tava retificado, falava 

poxa, porque que tá, aí, lendo o livro, falava ‘poxa, tem um sentido pra 

isso, sabe? Alguém retificou, por algum motivo. Alguém queria especular 

essa área e etcétera’. Quando eu consegui... não necessariamente nessa 

hora, mas acho que quando eu consegui linkar tipo... a teoria da Edu, que 

a gente aprendia na educação, com coisas fora da, com coisa fora da 

escola, com coisa fora desse ambiente... é porque educação não 

necessariamente está relacionado com ambiente escolar, assim, tipo... 

quando eu consegui relacionar a questão teórica da educação com coisas 

que eu conseguia ver na minha vida, aí fez todo o sentido pra mim, falei 

‘não, poxa, é isso, né? Tipo... é exatamente pra isso que existe: pra linkar 

as coisas e pra conseguir formar pessoas que consigam linkar  essas 

coisas com tudo’”. (Geografia noturno, 19 anos) 

 

Exatamente essa capacidade de linkar, de buscar o sentido em estudar até aquilo 

que considerava chato (a Matemática e a Física que vão virar cálculo de Engenharia, pois 

“não é, é uma ciência de base, mas é uma ciência de base que tá totalmente fundamentada 

nas coisas que a gente quer construir depois, sabe?”), encontrando o que designa como o 

“sentido da educação”, estudar pensando no uso posterior – e muitas vezes prático – 

daquele conhecimento, foi fazendo de Vitor, em suas palavras, um bom aluno. Ainda 

assim, se preocupando com o conhecimento para além das notas das avaliações escolares, 

Vitor se deparou com o baixo potencial de concorrência no vestibular, segundo diz: 

 

Vitor: É, então, a minha concepção de ser um bom aluno na escola era 

tipo conseguir tirar uma nota tipo boa, razoável, e ter propriedade pra 

falar daquilo que o professor tava discutindo. Então, tipo, sei lá, ele tava 

dando uma matéria de regionalização; aí eu estudava aquela matéria, 

tirava minhas dúvidas e falava uma, uma, respondia as perguntas que eu 

sabia, ou consultava um livro ou o vestibular, alguma prova de vestibular, 

sobre aquilo e aquilo pra mim era “poxa, agora eu sei isso, esse assunto. 

Esse assunto é um assunto que eu domino, posso conversar e etcétera”. 

Mas, isso foi, isso fez toda a diferença, porque isso não foi o suficiente, 

assim, eu tinha que tipo ter aprofundado mais, porque depois eu senti a 

diferença disso nas provas do vestibular, tipo, no caso. E aí eu falei, tipo 

“poxa, né?, não era, eu tava sendo bom, mas o bom não era tão bom 

assim perto de quem tava vindo pela frente”. (Geografia noturno, 19 

anos) 

 

 Perguntado se, então, o vestibular seria um bom instrumento para identificar os 

bons alunos, Vitor é taxativo” Não, não mede. Porque... sei lá. Tem cara que é genial, eu vi 

no cursinho isso, tem cara que é, é, que é muito bom, assim, tipo... que tem um raciocino, 

acho que o QI do cara deve ser muito grande, porque ele tem um raciocínio, tipo, muito 
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bom, como pessoa assim, de conseguir linkar as coisas, sabe? De correlacionar as coisas. O 

cara é muito bom. Só que na hora, sei lá, pra fazer prova, ele é péssimo, porque ele não 

gosta de ficar numa sala fechada, sentado, numa postura por cinco horas, né? Ninguém 

gosta disso. Aí na hora de passar, sabe?, pro papel é muito mais difícil do que falar, por 

exemplo e etcétera. Então, essa forma de avaliação, ela é, ela é limitada, sabe?”. 

Além disso, Vitor ao mesmo tempo em que reafirma sua visão sobre o caráter 

excludente do vestibular, explica como se adaptou a própria adaptação às suas exigências 

para conseguir ser aprovado, explicitando sua crença na existência de uma “linha gradual 

de provações” a qual precisa se adaptar  

 

Vitor: O vestibular é um sistema de, é pra excluir, então, tipo, e ele é 

excludente quando a FUVEST tem cento e cinquenta mil pessoas fazendo 

a prova e só tem dez mil vagas, sabe? Então ele vai te excluir, é uma 

prova pra isso, sabe? Ele é excludente, a FUVEST é excludente por isso. 

E ela, só que ela não leva em consideração só a questão educacional , ela 

leva em consideração o seu treinamento pra fazer uma prova, sabe? Tipo, 

você pode saber pra caramba e no dia da prova dá um branco na tua 

cabeça e você não responder nada e chegar na sua casa você sabe tudo da 

prova. Ou então, você, tipo, não conseguir, é, é, é difícil mesmo você 

sentar numa sala, tem gente que não, não consegue ficar numa sala lendo 

uma prova por cinco horas, de sei lá, uma, sessenta páginas por cinco 

horas numa pressão de tempo, sabe? E isso limita muito as chances das 

pessoas. Então, tipo, é como se você fosse perseguir um perfil de pessoa 

pra entrar na faculdade, sabe? Como se as outras pessoas não fossem 

qualificadas pra fazer qualquer coisa que fosse, como se elas não fossem 

qualificadas pra estudar Engenharia, ou pra ser Engenheiro etcétera no 

futuro. Então a forma de avaliação do vestibular, e não é só da FUVEST, 

é de todos, porque todos são de exclusão, é, é você chegar numa, é uma, é 

uma forma limitada de acesso, porque as pessoas chegam pra fazer um 

determinado, pra se adequar a um padrão de prova, a um padrão de 

pergunta, a um padrão de coisas que ela tem que saber [respira 

profundamente, quase sem fôlego] e é tudo, tudo moldado nesse formato, 

assim. O cursinho popular não tanto, porque o cursinho popular ele tem 

mais uma questão, tipo, né?, mais reivindicatória, eu diria. Mas o 

cursinho privado, tem amigo meu que foi fazer e etcétera que, que é 

aquela coisa, conteudista malhada certinha pra você fazer a prova do 

vestibular, sabe aquela coisa? Então, o vestibular formatado, formata 

também o, a, a, o estudo até chegar no vestibular. E, sabe?, tem gente que 

tem outros tipos de habilidade, que não é só escrever, sabe? Tipo, a 

pessoa consegue falar em público e etcétera, que não é uma coisa que, sei 

lá, não é um, não é um, não é Artes Cênicas sabe?, o que a pessoa que 

prestar, vai, por exemplo, ela quer fazer Direito, vai, e ela tem uma 

grande capacidade de, de, de defender um ponto de vista. Isso pode ou 

não ser avaliado, tipo, dentro de uma Redação, mas não necessariamente 

vai ser, sabe? Às vezes postura, tipo, fora disso, também são formas 

avaliativas que vai conseguir fazer com que essa pessoa tenha 

desempenho melhor que outras E isso, é excludente, assim, tipo, e é 

assim há muito tempo. Então, ninguém tá questionando isso aí, sabe? Por 
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que que é assim? E da mesma, e na minha faculdade, tem gente que 

chega num negócio tipo “vamos destruir o vestibular porque ele é uma 

prova excludente” e ele, ele realmente é, sabe? Só que também, tipo, 

tipo... não é a única solução, porque tipo, se você tirar o vestibular, ainda 

vai ficar com poucas vagas na universidade pública e ainda vai ter gente 

demais pra pouco espaço e vai ter pouco investimento nisso. Então, 

então, a questão tá atrás, assim, tá lá na educação pública, no começo das 

pessoas que não tem acesso à educação pra até chegar no vestibular e não 

conseguir se adequar a esse espaço e também à Universidade que não tem 

vaga pra todo mundo que precisa estudar e que não tem condição, porque 

a gente tipo, porque é público, né?, tipo, de fato. Então esse embate, 

então, é muito contraditório assim. É, porque eu acho que eu consegui me 

adequar a esse padrão de  formato de prova, assim. Alias, foi por isso, 

sem dúvida, porque se não fosse por isso, eu fiz dois anos de, no total 

foram dois anos de cursinho, pra conseguir... pra entrar na faculdade, na 

graduação que eu queria. Se não fosse aqui na USP poderia ser em 

qualquer outra faculdade, tipo no, no, quando eu comecei a estudar, meu 

sonho era entrar na Unicamp, um sonho, assim, total, total, total. E no 

primeiro ano, assim, eu passei pra segunda fase e fiquei superfeliz. No 

meu segundo ano, o ano passado, que era quando eu tinha me adaptado a 

essa forma, essa forma de avaliação, eu não passei nem na primeira fase, 

porque eu confundi um gênero textual na primeira fase da, da, da... da 

primeira fase da Unicamp. Eu tava assim “poxa, isso não quer dizer que 

eu não tava preparado pro vestibular, isso quer dizer que eu fiquei 

nervoso na hora e não consegui me adaptar”. Então, tipo, eu consegui  

passar porque eu me adaptei a isso, sabe? Tipo... e, e, e... a questão do 

fato da USP ser próxima da minha casa e eu conseguir vir e ir andando e 

fazer todos os simulados, a maioria dos simulados que fossem da 

FUVEST, e, e, e... conseguir  a forma de, a forma de abordagem das 

perguntas que a FUVEST queria, fez com que eu passasse no vestibular 

da FUVEST porque eu estudei esse tipo de prova, sabe? É exatamente 

assim, é um estudo de prova, não é? É uma coisa meio que cerceada, 

sabe? Não é um estudo aberto, é um estudo pra um determinado padrão 

de prova avaliativa. Mas isso ajudou, porque eu consegui hããã... porque é 

importante você estudar, não é que é aquela coisa que é só pra isso 

também, mas você tipo estuda, você sabe, você aprende as coisas, mas a 

forma de representação disso é uma só, aí você fica limitado. Mas, eu 

acho que eu passei porque eu tinha, porque eu estudei com o foco de me 

adaptar a essa prova da FUVEST. Então, estudar foi uma coisa e estudar 

com adaptação pra essa, pra prova do vestibular foi outra, assim. Eu, acho 

que foi mais por isso, assim. É, é... de conseguir... eu tive muita 

dificuldade de... assim, de educação, nas escola não tinha dificuldade 

quase que nenhuma pra conseguir conciliar as notas e etcétera. Dava 

certinho. Quando eu entrei no cursinho, eu tive dificuldade porque eu 

não, porque eu descobri que eu tinha que estudar tudo de novo, ou coisas 

que eu nunca tinha estudado. Então, era aquela coisa “poxa, né? Eu não 

era, eu não sabia de nada, então agora eu tenho que saber, né?”. Aí você 

fala “não, agora eu tô conseguindo me apropriar de todas as matérias, 

etcétera, etcétera”. Aí depois você passa no vestibular, aí chega na 

faculdade e “poxa, eu não sei de nada! Eu tenho que começar tudo de 

novo!”. Aí vai indo aquela coisa de se apropriar tudo de novo. Eu acho 

que são níveis de estudo, assim, sabe? Mas fez parte, assim, pra eu 

conseguir, tipo, pra pular as etapas que eu achava que era importante: do 



261 

 

Fundamental pro Médio, do Médio pro cursinho, do cursinho pra 

faculdade e etcétera, etcétera. (Geografia noturno, 19 anos) 

 

Breno também sublinha este como seu diferencial competitivo; se preparar para o 

exame vestibular da FUVEST por meio da resolução das provas anteriores; como afirma: 

 

Breno: Então, essa... isso eu tento descobrir até hoje, porque... eu estudei 

com pessoas que hoje eu falo “nossa, essa pessoa é muito mais inteligente 

que eu, muito mais dedicada”, eu falo, tem muito mais dedicação, sempre 

estudei com gente que foi muito mais dedicada do que eu dentro da 

escola, assim como outras menos, mas... eu ter entrado, eu falo, que eu 

não consigo explicar. Talvez um misto de sorte com... misto de ter 

conseguido aprender a coisa certa, porque... mas... é algo que é difícil de 

conseguir explicar. Porque é algo... eu sempre fui muito bem em teste. 

Talvez tenha... ter feito bastante prova anterior, você adquire uma 

experiência que certas pessoas, essa minha amiga que, que não passou, 

prestou Pedagogia, ela... não tem, não tenha feito. FUVEST e outras (...) 

Fiz, fiz. Bastante, na verdade, não algumas. Principalmente... porque... eu 

sou uma pessoa que não consegue fazer coisas que eu não gosto. Prova de 

Matemática dos anos anteriores eu praticamente pulava. As, a, a prova da 

segunda fase. Porque eu falava “se eu ficar cinco horas aqui, pode ser que 

eu aprenda, mas pode ser que eu perda esse tempo que eu vá tar 

conseguindo aproveitar melhor com outras matérias”. Tanto que, como eu 

falei pra você, eu consegui ir bem em algumas que... que me carregaram e 

outras que eu tinha certeza que não ia bem e não fui (...) não digo que foi 

uma estratégia, mas eu creio que você consegue aproveitar muito mais as 

coisas que você gosta. Você consegue ter um aproveitamento muito 

melhor. Aí, creio que, instintivamente, eu falei “ah, vou dar prioridade 

pras matérias que...”, por exemplo, Geografia eu não gosto, mas também 

eu não desgosto. Aí eu dei prioridade pra essas matérias intermediárias, 

que não eram o meu forte no Ensino Médio, mas que também não eram 

matérias que não tinha a menor vocação pra elas. Tanto que eu consegui 

ir bem em Português, consegui ir bem em... Geografia, fui bem em 

História. Eram matérias que eu realmente priorizei no cursinho (...) acho 

que... pode ser por esse caminho mesmo, porque... na prova da Vunesp, 

eu deixei em branco Física e Matemática e passei em primeiro lugar, 

porque... prova da Vunesp eu fui excelente nas outras matérias, tipo, eu 

tirei zero em Física e Matemática, mas eu tirei, tipo, eu fui muito acima 

da média em todas as outras. Aí o que me ajudou a passar com muita 

folga, até. Eu acho que o pessoal que... exceto em Medicina que você tem 

que se concentrar em estudar tudo, se você pegar um curso de nota de 

corte intermediária ou baixa, talvez se você focar, pra você ir bem mesmo 

naquilo que você gosta, ou naquilo que você crê que dá pra você aprender 

mais do que o que você sabe, seja o caminho sim. Porque às vezes você 

fala assim, tem aquelas pessoas que falam “ah, Matemática não entra na 

minha cabeça”. Se você vai perder um tempo pra conseguir fazer 

Matemática entrar na sua cabeça, você vai tar deixando de, pra aprender 

uma matéria você vai tar deixando de aprender sete. Aí eu creio que... dar 

prioridade pra aquelas que você tem facilidade, só que focar mesmo 

naquelas que você não tem facilidade, mas não tem um bloqueio. Seja o 

caminho mais... fácil, desde que o curso que você esteja prestando seja 

um curso de nota que não exija que uma questão que você erre te deixe 
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atrás de vinte, trinta mil pessoas, não mil, mas duzentas, trezentas 

pessoas, que vai fazer muita diferença. (Farmácia noturno, 19 anos) 

 

Processo semelhante pode ser notado na fala de Gabriela. Além da importância do 

cursinho, a estudante de Arquitetura tece comentários importantes acerca da preparação e 

da própria prova específica para ingresso no curso, pois ela é muito “subjetiva. Se você não 

sabe o que o, o corretor tá esperando de você, nesse sentido ela se torna difícil. Você não 

sabe exatamente o que tão esperando de você; o que é certo, o que é errado, sabe? O que é 

uma boa prova, ou uma prova ruim, assim.”. Gabriela explica que são três provas: de 

Geometria, de desenho e de maquete, “coisas que você não aprende no Ensino Médio”, 

segundo ela. Além de ter feito Ensino Médio Técnico em Design de Interiores e ter estudo 

desenho técnico, Gabriela conta que fez o Cursinhola, cursinho preparatório para esse 

exame específico oferecido pelos próprios alunos da FAU totalmente gratuito, aos sábados.  

Além disso, pode-se destacar em sua fala o papel dos simulados que realizou no 

cursinho PPVUSP, assim como a prova de treineiro (com ou sem bonificação), ao trazerem 

bons resultados renovam as esperanças e esforços nos estudos: “eu tava indo bem nos 

simulados, eu tava tirando pontos muito acima do que eu precisava pra passar na FAU. 

Então, eu tava, tipo “ah, eu tô indo bem nos simulados, espero que na FUVEST eu não vá 

tão diferente dos simulados, né?”. Gabriela considera ainda que a prova da FUVEST avalia 

a “capacidade” anterior do aluno de se preparar para aquela prova, demandando um 

esforço que se perde durante os estudos na graduação. Vale frisar ainda que a realização de 

provas de edições anteriores do exame mostrou-se também para ela uma prática assaz 

eficaz, segundo conta: “Ah... eu estudava bastante com vídeo do youtube, né?, e com 

material que... o meu irmão, ele fez o cursinho da FEA, então eu já tinha o material e 

estudava com essas apostilas que ele tinha. E coisa da Internet mesmo. Principalmente 

Matemática e Física me ajudou muito, muito, muito.”. Ela sintetiza sua consideração sobre 

o vestibular: 

 
Gabriela: Ah, justo com certeza ele não é, né? Só que eu não sei como dar 

uma outra opção de forma de seleção, tanto que a gente tem vagas 

limitas, né? Na FAU, quatro mil pessoas se inscrevem, essas quatro mil 

não podem fazer o curso, não tem espaço para quatro mil. Como vai 

selecionar essas cento e cinquenta, sabe? O vestibular com certeza não é 

uma maneira justa de fazer isso, mas também qual outra que a gente tem? 

Ah. Eu acho que o vestibular seleciona quem teve disciplina o suficiente 

pra decorar o que ele cobra. (Arquitetura integral, 19 anos)  
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João Pedro, estudante de economia muito bem informado e antenado com a vida da 

universidade, conta como a resolução de muitos exercícios de provas anteriores e a escolha 

de algumas matérias para concentrar os esforços é estratégia eficaz para enfrentar as provas 

da FUVEST, alvo de muitas críticas por parte dele, sobretudo se não cumprir de fato o 

papel de destinar as melhores posições na seleção do vestibular aos melhores alunos, já que 

não verifica competências que, segundo ele, seriam melhor aproveitados no Ensino 

Superior. É digno de nota também que mesmo um rapaz perspicaz como ele comete erros 

fáceis nas intrincadas escolhas do processo seletivo, de acordo com seu depoimento a 

seguir: 

 

João Pedro: No ano passado eu entrei no cursinho, lá no Etapa, tinha 

entrado no cursinho aí eu falei “cara, este ano eu vou estudar muito, 

muito mesmo”. Aí, tipo, eu dormia três, quatro horas por dia, nem eu sei 

como eu consegui, hoje eu sou um puta dum preguiçoso [risos]. Mas aí 

eu, eu... essa dedicação. Os professores motivavam e etcétera e eu... falei 

“ah, vou estudar e beleza. No primeiro semestre foi bem pesado, porque 

eu trabalhava, fazia SENAI e o cursinho, aí, tipo, tinha simulado todo 

sábado, essas coisas assim, era bem pesado, dormia bem pouco, não, não 

tinha vida, nada, sabe? A minha vida era isso eu dormia... eu chegava em 

casa meia noite e acordava quatro da manhã. Aí... foi isso. Aí no segundo 

semestre, eu consegui sair do... eu juntei uma grana e meu pai também 

me ajudou a pagar o cursinho, aí beleza, aí surgiu a oportunidade do 

PPVUSP e eu vim pra cá e aí nisso eu consegui estudar bastante e passei 

aqui. É, foi um ano, basicamente, que eu falei “vou estudar pra caramba”. 

Ah, qual era meu método de estudo? Ah, eu gostava, fazia muito 

exercício. Eu acho que é o único, um dos únicos jeitos pra você 

conseguir. Matéria de Humanas, assim, é uma coisa, até por eu sempre 

gostei de ler, tive facilidade, eu... eu lia, até material a mais, mas... e 

também porque eu sempre me guiei pela minha prova específica, né?, que 

é... História, Geografia e Matemática. Eu falei “bom, preciso ficar muito 

bom nessas três matérias e razoável nas outras”. Era USP, só. Na verdade 

eu... eu não tinha um plano B. Eu, eu passei na Unicamp também e na, 

na... como chama? Na Unifesp pelo Enem, mas eu, eu queria a USP 

mesmo, de verdade. Por tudo o que eu falei. Pelo curso ser... parecido 

com o que eu gosto, é... por várias pessoas, tipo sei lá, você vê hoje o 

Ministro da Fazenda estudou na USP, aí você fala “pô, eu posso chegar lá 

também”. Aí, basicamente por isso. Eu sempre gostei da USP. Aí depois 

que eu vim fazer o cursinho PPVUSP, eu conheci a FEA etcétera e falei 

“tá, eu preciso vir pra cá mesmo”. Eu gostei muito, eu visitei o lugar e 

gostei, eu falei “eu preciso vir pra cá”. (Economia noturno, 19 anos) 

 

Especificamente sobre o vestibular da FUVEST, João Pedro considera-o 

“extremamente metódico” e cuja preparação em empenho no estudos “pra ser sincero nada 

do vestibular tá me ajudando na faculdade. Bem ralamente, assim, Geografia, mas nada 

muito... porque é... e também não dá, né? Porque você não vai ensinar cálculo pruma 
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pessoa, né? Pode ser que o pessoal que faça Matemática e etcétera aprenda, tenha coisas 

mais úteis. Pra Economia não, não... não ensina, não me ajudou muito. O vestibular é 

puramente metódico.”.  

Isso que João Pedro denomina como metódico está relacionado ao modo como as 

matérias – inclusive as que acha legais – são exploradas no vestibular, o que, segundo ele, 

obriga os estudantes a decorarem as informações, pois “na minha opinião é puramente ‘ah, 

tal planta faz tal coisa, tipo, nada muito aplicável’”. Mas o estudante considera que as 

diferentes fases exigem mesmo diferentes habilidades e níveis de conhecimento, como 

conta: 

 

João Pedro: O vestibular da primeira fase eu achei muito metódico. O da 

segunda, o do segundo dia é um dia... assim, é o que tem o conteúdo mais 

ralo e... o primeiro dia é um dia legal, que eu acho que é um dia em que 

você tem a oportunidade de, de aprender, de demonstrar seu senso crítico, 

né?, na Redação e em algumas questões também lá dava pra você dar 

uma palavrinha do que, do que você tem de visão de mundo. E, 

basicamente isso, eu acho. Então eu acho o vestibular metódico na 

primeira fase e na segunda fase eu até aprovo (...) eu acho que poderia ser 

melhorado, mas pelo que eu tô vendo, lendo de notícias, querem usar o 

Enem. O Enem é um vestibular muito mais burro, muito pior que o da 

FUVEST, por que é, tem mais questões, aí é mais decoreba ainda, mas 

umas questões muito ralas, a correção da Redação é totalmente 

aleatória... do vestibular da FUVEST o que eu acho que tem que ser 

mantido mesmo é... a...  o primeiro dia da Segundo Fase é um dia muito 

legal, porque... você tem que ler os livros para você realmente saber e não 

é simplesmente “ah, tal personagem fez tal coisa”, é uma coisa que você 

tem que realmente entender. Acho que isso incentiva a leitura da pessoa 

não simplesmente só decorar uma coisa, mas sim desenvolver algo sobre 

um tema é bem legal. E a Redação é uma coisa que tem que ser mantida. 

Aí o segundo dia da FUVEST eu não sei como faria e o terceiro dia, o dia 

de matérias específicas.... também não sei se é o mais, o mais, o mais 

propício (...) de qualquer jeito, você aprende os conceitos, mas, muitas 

vezes, uma pessoa, uma pessoa que decora conceitos pode não ser tão 

inteligente, pode, sei lá, ter uma boa memória , ou estudar muito. E não 

necessariamente uma pessoa que consiga desenvolver... desenvolver 

coisas. Principalmente numa ciência mais aplicável. Eu acho que uma 

pessoa que pode ser teórica, mas não... não... não tem uma visão pra 

aplicar aquele conteúdo. Você aprende alguma coisa, mas você não tem a 

visão de aplicar. Eu acho que isso falta na FUVEST. Sei lá, pra Biologia, 

como eu falei, poderia ser uma coisa aplicável, mas “ah, tal remédio pode 

agir, tem tal propriedades, ele pode agir como?”. Seria uma coisa mais, 

mais, mais sensata de se fazer. E também, eu acho que é muito injusto o 

pessoal, por exemplo, da FAU já ter que fazer um vestibular, você já ter 

que manjar de arquitetura pra entrar, pra... na FAU.Você tem que fazer 

aquela prova específica lá de seleção etcétera. Mas pra Economia e 

Engenharia você não precisa saber nada do seu curso. Então isso é 

extremamente injusto. Às vezes eu acho que a FUVEST meio que 

desanima algumas pessoas, porque... você é uma pessoa do Ensino 
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Médio, você não fez nada, você não fez cursinho, etcétera, só com o 

conteúdo que você tem do Ensino Médio da escola pública, você vai fazer 

a FUVEST, você vai levar um pau, velho, um pau muito grande que você 

até desanima, fala “não, velho, eu nunca vou conseguir aprender isso” e 

etcétera. Aí você vai, entra no cursinho e estuda e aí você vê que não era 

aquele bicho tão feio, né? Assim, que dá pra aprender. Mas eu acho que 

muitas pessoas ficam desanimadas por isso e simplesmente desistem. 

Falam “não, nunca vou entrar lá e etcétera”. É, porque precisa de 

empenho. Se fala “não, não vou me dedicar tudo isso, não vou aprender o 

suficiente pra conseguir passar na USP”. E aí você olha pra um curso tipo 

de Engenharia, sessenta, você tem que acertar sessenta pra você ir pra 

segunda fase, velho, é meio complicado (...) a diferença de conteúdo, eu 

tentei fazer, tipo, a prova da FUVEST, eu fiz e fui muito mal na... quando 

eu fiz a prova da FUVEST no terceiro ano. Eu nem lembro quanto eu fiz, 

mas nem chegou a quarenta, se foi, foi quarenta. E ano passado eu acertei 

acho que cinquenta e sete, não lembro. Quando eu tentava estudar 

fazendo algumas provas da FUVEST, né?  Alguns conteúdos, como 

História, assim, que eu estudava fora, assim, eu até consegui acertar 

razoável. Não bom ou suficiente, como eu acertei no ano passado, mas... 

até dava pra saber, mas matérias de Exatas, principalmente, a base que eu 

tive na escola era muito ruim. Tinha, você sabia basicamente Leis de 

Newton em Física; aí você pegava na FUVEST força elástica e falava 

“que porra é essa, meu, nunca vi isso na minha vida”. No ano passado eu 

tive o Inclusp. Que era... esse ano mudou, né? Que vai ser fixo o... quinze 

por cento e o ano passado era por manifestação, era por rendimento, né? 

Ah, eu acho que eu passaria a mesma coisa, do mesmo jeito, não acho 

que tão bem colocado. Eu passei em cento e cinquenta, eu acho, alguma 

coisa assim. Provavelmente se eu não tivesse, comparando a nota com a 

de outras pessoas, eu passaria na posição trezentos, duzentos e alguma 

coisa, assim. Mas servia pra eu passar em Economia a mesma coisa (...) 

se você tiver nota pra sua primeira opção você vai, se você não tiver vai 

pra segunda, terceira e quarta. Eu fui muito trouxa. Eu coloquei primeira 

opção Economia noturno e segunda Economia diurno. Economia diurno a 

nota é maior, não sei porque eu fiz isso [risos] É, fui trouxa. Depois eu 

coloquei Atuárias, que é o curso mais, que é a nota mais baixa pra entrar, 

eu olhei antes, e depois eu pulei pra Contabilidade que também era mais 

fácil de entrar. (Economia noturno, 19 anos) 

 

O mesmo estudo da prova e apropriação dos programas das disciplinas avaliadas na 

FUVEST é mencionado como estratégia pessoal por Camila, que vê nessa prática um 

diferencial competitivo decisivo. Ressalta-se ainda o quanto o reconhecimento e a 

consagração reaparecem como a mola propulsora da dedicação e dos bons resultados 

escolares. A estudante que se considerava boa aluna até o ingresso na Universidade, a 

partir de quando teria começado uma outra história, por ter dado o seu melhor, o que só foi 

possível graças ao apoio dos pais por não cobrarem dela que trabalhasse, por retirar dela 

muitas obrigações, mas também por darem a ela o reconhecimento, pois como relata:  

“assim, acompanhar as lições de casa, eles nunca chegaram a ver nada. Eles iam nas 

reuniões às vezes, mas eles faltavam em várias. Mas, assim, eles confiavam bastante em 
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mim e no que eu conversava. Era mais assim, mais conversa mesmo. Conversa e dispensa 

de obrigações; foi nesse sentido que eles me ajudaram (...) Minha mãe principalmente, 

sempre é...conversava muito comigo, todos os dias, perguntava como foi, era basicamente 

conversa mesmo o incentivo e a... dispensa mesmo.”. 

Segundo ela, a partir do momento em que entendeu o que fazia na escola e obteve a 

primeira diferenciação positiva da professora por ter conseguido realizar um desafio que 

nenhum de seus colegas tinha até alcançado decidiu que seria aquilo que ela faria, como 

conta: 

 
Camila: Foi quando eu tava na... quarta série. E, antes disso, [pára pra ver 

quem está ligando no celular, mas não atende] É... na quarta série, porque 

antes disso, eu não entendia muito bem porque eu tava na escola, o que 

que eu tava fazendo lá. Aí na quarta série a professora passou um 

quadrado mágico e ninguém conseguiu fazer e eu consegui. Aí eu fiquei 

tão feliz, assim, porque eu consegui pela primeira vez fazer alguma coisa, 

eu lembro que no restante eu não era uma boa aluna na... nos primeiros 

anos, eu pegava, eu não sabia o que tava acontecendo, né?, aí eu copiava 

de um, copiava de outro, eu não sabia o que tava acontecendo. Aí a partir 

daquele dia eu fiz aquilo e a professora deu um elogio tão legal, eu fiquei 

tão feliz que a partir daquele dia eu pensei “não, é isso o que eu vou 

fazer, eu vou estudar”, porque... é... eu não sabia ainda muito bem... não 

reconhecia muito bem quais qualidades eu tinha, porque eu tava lá e tudo 

o mais. Mas aí, depois disso, eu fiquei bem entusiasmada, assim, pra 

estudar. E desde aquele dia eu comecei a me dedicar bastante, assim, 

sempre, por isso, fui bastante reconhecida na escola e pelos meus pais 

também. (Ciências Atuariais, 19 anos) 

 

Apesar disso, de ser uma “boa aluna” nesse sentido apresentado pela própria 

estudante, a aprovação no exame vestibular é visto por ela como uma conquista decorrente 

de “”bastante estudo da prova, de como era, né?”, o que a teria diferenciado de muitos de 

seus colegas de escola pública também bons alunos, os quais “estudavam e tudo o mais, 

mas não tinham... o estudo da prova, né? Acredito que muitos não passaram assim por 

pouco, por conta, talvez, disso e... uma, uma parte a outra parte dos alunos, eu acho que 

também não chegaram a pegar e... conhecer mais das outras oportunidades que tinham. 

Porque, é... eu acredito e... não existe só USP também, né? E muita gente lá só fazia isso: 

prestava o Enem e a USP”. Camila chama atenção para a necessidade de presença ativa dos 

professores na orientação de estudos, sobretudo em algumas áreas, mas que evitava 

procurá-los muito para não “incomodá-los, tirar o tempo todo deles”, preferindo, então, ler 

por conta própria e fazer pesquisas na Internet, só recorrendo a eles quando “precisava 

mesmo”. A jovem universitária compartilha a seguir a própria estratégia de estudos: 
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Camila: É. Pra estudar era... eu pegava o programa dos professores e eu 

utilizava normalmente os livros didáticos que eles, que eles passavam, as 

apostilas né?, do... que a gente recebia e...  acho, se faltava alguma 

informação lá, normalmente... eu procurava na Internet. Fazia isso. Eu 

não costumava ficar na biblioteca, porque a biblioteca da escola é bem 

pequenininha. E também, eu tinha que ir andando pra escola e fica nessa 

distância de 30 minutos também, fica perto da rodoviária, então eu ficava 

estudando em casa mesmo. Ficava na minha cama, ficava lá, estudando, 

ou então no computador e só. Em relação ao material... eu acho que... os 

professores também, pelo menos da minha escola, exigiam, também, não 

tanto da gente, né? Então, tem o material lá, mas se o professor não 

exigir, ou não orientar pra alguma coisa a mais que tem naquele material, 

acho que você não vai usar. O que eu quero dizer é assim: tem o material 

didático, mas de... de todo aquele material a gente estudava por volta de 

trinta por cento. Então tem setenta por cento que a gente tem acesso, mas 

não tem orientação pra estudar aquilo. Então... acaba que ficando só no 

papel e... sem estudo. Então, assim, acho que a falta de material não, 

porque eu acho que os livros didáticos são, são bons, né?, da escola, 

agora, a falta de orientação, assim, talvez tempo também, dos professores. 

(Ciências Atuariais, 19 anos) 

 

Entretanto, apesar do sucesso de seu caminho percorrido, Camila indica que este 

não é apenas decorrente de suas escolhas e ações, porque a estratégia de estudos 

mencionada acima já não valeria para a irmã em vias de conclusão do Ensino Médio e às 

portas do exame vestibular, pois a situação familiar mudou: “Só que eu acho que agora, 

pra... não dá muito certo. Porque antes, quando eu tava fazendo Ensino Médio, tinha... um 

quarto, um quarto, né? E ficava eu e minha irmã nesse quarto. Então, era um espaço 

diferente e tudo o mais. Agora, já que os meus pais estão se separando. Meu pai tá 

dormindo junto com a gente e... e meu pai tem umas rotinas muito diferentes, ele não gosta 

que fique com a luz ligada e tudo o mais. E na sala é complicado também porque é muito 

barulho. Então, o espaço, acho que agora não tá tão adequado assim, pra ela estudar. Então 

ela tá com um pouco mais de dificuldade do que eu tinha antes.”. 

 

O DESCONHECIMENTO DO PROFESSOR UNIVERSITÁRIO E O MENOSPREZO 

POR NÃO SER RECONHECIDO: AS PRIMEIRAS AVALIAÇÕES NA 

UNIVERSIDADE 

 

Todavia, como a análise da trajetória de Camila permite considerar, a boa aluna na 

escola, como as várias menções a diferentes tipos de reconhecimento fazem crer, encontrou 

muitas dificuldades ao ingressar na Universidade de São Paulo devido àquilo que poderia 

aqui ser designado com cultura da didática descuidada dos “intocáveis” docentes 

universitários distantes dos estudantes por seus títulos e compromissos institucionais. É 

interessante perceber agindo aqui a ambiguidade da perspectiva de horizontalização das 
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relações; se na escola na qual estudou grande parte da vida da estudante era reconhecida e 

conseguia atuar contra abusos e reivindicar mudanças de rumos quando os alunos 

percebiam falhas, na Universidade, ambiente novo no qual deve envidar esforços para nova 

construção de relações, se cala. O cálculo de contrapor aprendizado a aprovação a qualquer 

custo nas disciplinas da Universidade também mostra aqui esse aprendizado do jogo, das 

consequências racionais e afetivas das escolhas e prioridades.   

Segundo Camila, o mais difícil foi se acostumar com o ritmo das aulas na 

Universidade, pois, como diz, “os professores jogam bastante as coisas, assim. Eu não tava 

acostumada, assim, a estudar antes. Minha escola, apesar de ser pública, tinha até que, até 

que professores bons, assim, e tudo o mais. Eu acho que [pigarreia] as coisas são muito 

corridas, né? Então, eu não, não consigo... eu não consigo seguir tanto o ritmo. É mais por 

volta disso mesmo. Mas eu acredito que os professores, eu acredito que é a cultura: os 

professores já falam da didática deles. É que não, não tava dando, não tava dando muito 

certo pra mim esse, pra mim esse ritmo.”. E tal consideração parte de uma estudante que 

não negligenciou os estudos universitários, ao contrário tentou construir um próprio 

modelo de estudos e organização do tempo, conforme apresenta em seguida: 

 

Camila: É... eu tava fazendo de um jeito, eu pretendo agora fazer de 

outro, porque não tava dando certo. Antes eu tava tentando separar um 

dia da semana pra cada matéria, e... e fazer minhas coisas do dia a dia que 

eu precisava e no tempo livre, que seria de três a quatro horas pegar e 

primeiramente fazer as coisas obrigatórias e depois... ir seguindo pra 

complementar a, o... estudo da, de cada matéria, né? E de final de semana 

resolver outras coisas e tudo o mais. Pretendia fazer isso, já que eu tinha 

cinco matérias, mas eu vi que não tava dando certo. (...) Eram... quatro, 

quatro matérias conta, e... e uma basicamente leitura, né?. Agora, são 

cinco, são cinco... praticamente só exatas  mesmo, né? Eu vi que não deu 

muito certo isso eu... tava me dedicando integralmente à, à... digamos 

assim, tipo, era bem... separada pras cinco matérias, o tempo igualzinho 

pra cada uma. Aí eu vi que não é bem assim, que algumas matérias 

exigem mais, outras menos... eu acho que eu tenho que ser um pouco 

mais flexível, então eu pretendo... modificar nesse semestre a minha 

forma de estudo, mas, pra falar a verdade, eu não tenho certeza ainda de 

como eu vou fazer isso. Mas eu sei que, do jeito que eu fiz no primeiro 

semestre não deu muito certo. Eu acho isso. Eu fiquei com uma DP, 

inclusive, né? É, é... Aí eu fiquei bem chateada. É, nas provas não, não 

deu muito certo, eu ficava bastante nervosa, e nas aulas eu não conseguia 

acompanhar muito bem também. (Ciências Atuariais, 19 anos) 

 

 

Ao comparar-se com os colegas, Camila apresenta uma perspectiva crítica sobre a 

composição das carreiras na FEA, uma vez que para o Curso de Ciências Atuariais migram 
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muitos estudantes que originalmente queriam cursar Economia ou Administração acabam 

indo para cursos como o dela, menos concorridos: 

 

Camila: (...) o pessoal que não tem a nota suficiente pra Economia, 

normalmente passa pra Atuária, ou... ou, ou os demais cursos, né? E 

Atuária é o principal curso que acontece isso. Então, é... oitenta e cinco 

por cento, ou um pouco mais da sala não quer Atuária, pensa em 

transferir. Então, pra eles, é... como tá, ou como deixa de tá as disciplinas, 

as disciplinas ou o andamento, quase que tanto faz. Porque eles 

pretendem pedir transferência, ou pra Economia, ou pra outro curso da, 

da USP, né? Então esses quinze por cento, então, entre esses quinze por 

cento que querem, normalmente tem um pessoal também que já fez uma 

graduação: ou Engenharia, ou Estatística. Acho que sou eu e mais um 

menino que queria como primeira opção e... e tá e não fez nenhuma 

graduação. Então, normalmente, tem uns cinquenta por cento da turma 

que já fez uma graduação então acredita que tenham um pouco mais de 

facilidade e dessa outra parte, tem um pessoal que quer transferir, então 

independente, não tão com umas notas muito legais, mas... não tão 

ligando muito pra isso, aí tem eu e esse outro garoto, ele vai, assim, 

melhor que eu. Acho que, que em tese, no resumão, eu tô um pouco 

abaixo da média, não tanto; quase na média, mas abaixo da média. 

(Ciências Atuariais, 19 anos) 

 

A justificativa que se dá para estar um pouco abaixo da média no curso 

universitário se deve em parte ao ambiente, que considera “muito diferente pra mim”, 

associado a formação do Ensino Médio, pois “tem muita coisa, também, que... que eles 

comentam, que eu vejo que os outros colegas falam que viram no Ensino Médio e eu não 

vi, então, isso é outro pro, problema, né?”.  Mas, em suma, a estudante não se isenta de 

responsabilidade na situação: “eu acredito que muito, muita minha culpa também, porque 

eu acho que eu deveria correr um pouco mais atrás, sabendo que eu tenho já essas, essas 

deficiências.”. Essa consideração se dá apesar de ter certeza de ter sido “a melhor aluna da 

minha escola”; esta percepção de si decorre do fato de ter “recebido sempre” um prêmio 

que a Escola dava ao melhor aluno, conforme lembra: “Ficava entre eu e mais um aluno 

meu, só que era melhora aluna e melhor aluno, né? E... Eu nunca fiquei preocupada em 

reprovar, né? Na escola, assim, eu ficava preocupada em tirar um oito, eu ficava chateada 

em tirar um oito. Sempre tirava boas notas e... inclusive, quando eu estudava, eu dava 

também ajuda pros colegas de Matemática, Física, tinha uma espécie de monitoria, 

assim.”. Sentencia: “na escola era tudo bem, tudo bem  mais simples, assim. Eu, eu... não 

esquecia os conteúdos, dava tudo certo, é, dava tudo certo.”. 

Para Camila o que mudou foi o cenário, bem diferente daquele vivido na escola em 

que permaneceu desde a quinta série, onde conhecia e era conhecida por todos, como 
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conta. Na Universidade, além da diferença sentida pela estudante em relação aos colegas, 

compostos em “maior parte dos alunos tem uma realidade bem diferente”, no sentido 

financeiro e em termos de valores,  diferença esta que superou tendo conseguido no final 

das contas se “relacionar normalmente e tudo o mais”, a experiência negativa vivida em 

uma disciplina introdutória na qual vinte entre cinquenta estudantes ficaram abaixo da 

média e tiveram que fazer reavaliação, da qual ela, por medo, não participou, resultou em 

uma reprovação no curso. Camila sentiu muita diferença entre as aulas e a avaliação, 

ressentiu-se da ausência de acompanhamento, de oportunidades de esclarecimentos, como 

conta: 

 

Camila: É. Aí foram esses vinte pra reavaliação, aí, depois, pelo que ouvi, 

disseram que a reavaliação tava bem mais fácil, muita gente conseguiu 

passar. Aí eu fiquei mais nervosa ainda, porque eu não fui, porque tive 

medo de ir... aí acho que reprovaram eu e mais cinco. Grande parte 

conseguiu se salvar na reavaliação. Isso [risos]: fiquei com medo. 

Porque... é... eu acho, eu pensei que... eu estudei nesses cinco dias pra... 

pra tentar, mas, assim, eu já tava com a matéria confusa na minha cabeça, 

então eu pensei: “poxa, passar sem saber”. Porque assim, a forma que 

você estuda em cinco dias pra poder passar, não é uma coisa que vai ficar 

fixa, né? Então eu pensei, se for pra fazer mal feito, aí... eu resolvi não ir. 

Mas... eu me arrependi depois. Sabe, eu tô tentando pensar pelo lado 

bom: pelo menos eu, eu... eu vou, estudo, quem sabe aprendo dessa vez, 

melhore, fique até com uma nota melhor (...) É, eu, eu acredito que... 

assim, as aulas eram bem simples, só que a gente não tinha nenhuma aula 

prática. Não tinha monitoria e tinha os exercícios, só que o professor 

sempre tava muito ocupado. Né? E tinha muitos, muitos exercícios pra 

fazer. As aulas eram muito simples, o professor passava as aulas de forma 

bem simples, e a prova era como se fosse um desafio, né? E... eu, eu, eu 

achei particularmente as provas dele bem, bem bem mais avançadas que 

as aulas em si. (...) A gente foi ter monitoria uma semana antes da última 

prova. E... o monitor veio duas vezes só, no período de uma hora. Enfim. 

Então, nem, nem, acabou nem ajudando mesmo. [O professor] não 

corrigia... e nem tinha nenhuma aula prática. Nas aulas ele ia com um 

papel e passava as coisas de forma básica, simples, né? E ficava por isso 

mesmo. (Ciências Atuariais, 19 anos) 

 

Entre o estranhamento percebido por ela, Camila destaca que “uma coisa que eu vi, 

inclusive muito diferente aqui que não tinha na minha escola, que na minha escola quando 

tinha algum professor que tinha alguma... alguma falha didática que a gente acreditava, a 

gente sempre ia, falava com ele”. Entre as pessoas que conversavam e reclamavam dos 

professores no Ensino Médio, a estudante coloca-se com papel destacado e apresenta uma 

justificativa para essa atitude, como segue: “Eu, eu principalmente, assim. Quando tinha 

alguma coisa, algum professor um pouco mais carrasco, eu, eu... já que eu tinha uma certa, 
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uma certa... é, uma certa influência, assim, na escola, por ser uma das melhores alunas e 

tudo o mais, eu ia, falava com ele. Ele, ele, ele era sempre aberto assim.”. Já na USP, a 

estudante afirma que “percebi que aqui não é tão aberto, pelo menos no meu curso, não é 

tão aberto assim esse contato aluno-professor, né? Eu senti que muitos acreditavam nisso, 

por isso não iam falar, aí, é... metade da sala também já tinha outra graduação e, então, 

talvez já sabe como é o sistema, não sei, eu... no final ninguém falou nada e... ficou por 

isso mesmo”. Mesmo o professor tendo dado o número da própria sala e dito “se quiser, 

venha me procurar”, a estudante afirma não ter ido por achá-lo “bem intocável, na 

verdade”. Camila conta que um colega procurou o professor para esclarecimentos da 

matéria e, após longa demora de retorno do professor, acabou conseguindo “uma ajudinha 

sim de uns quarenta minutos bem rapidamente. Foi o máximo que eu fiquei sabendo que 

aconteceu”. 

 Não se trata de avaliação exclusiva deste professor responsável pela disciplina na 

qual reprovou, mas, para a estudante, “Eu acho, eu ainda acho os professores daqui bem 

mais intocáveis do que os meus outros professores do Ensino Médio [respira 

profundamente]. Eu falo isso pra minha mãe, minha mãe fala que eu não tenho que ficar 

assim, que eu tenho que falar, e tudo o mais, né?, por mais que eu, é... que os professores 

sejam ótimos, que tenham mil títulos, que a gente tem que chegar e falar, mas... eu ainda, 

eu ainda tô com esse gelo, assim”. A falta de contato com os professores é algo que a 

estudante resume como sendo “chato” porque “atrapalha bastante”.  

 

O INCONFORMISMO DO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO 

 

Apesar de ponderar que não está em uma posição de julgar tanto, por considerar  

que poderia ter se dedicado mais, a avaliação de Camila é negativa também a respeito da 

estrutura do curso, que mantém distantes os estudantes, como afirma “Acho que tem toda 

essa estrutura, mas acho que não é bem... na prática não funciona tão bem como eles... eles 

apresentam pra gente quando a gente entra.”. 

 Abala-se assim a interpretação de que a ascensão e prolongamento escolar de 

estudantes de perfil semelhante aos aqui estudados seria acompanhada de certa 

subserviência e conformismo em relação à escola, como mostrava já a primeira pesquisa 

realizada no Brasil sobre trajetórias exitosas de universitários pobres da UFMG que 

problematiza o sucesso escolar improvável é a dissertação de mestrado de Écio Portes, 
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Trajetórias e estratégias escolares do universitário das camadas populares, defendida em 

1993
275

.  

Apesar das especificidades idiossincráticas de cada instituição, vale retomar ainda 

que brevemente algumas considerações daquela pesquisa para continuar a reflexão sobre 

os atuais estudantes da USP, a fim de cotejar algumas transformações percebidas entre os 

jovens, mas, sobretudo, em nossa sociedade. 

No referido estudo, sobre as estratégias pessoais e familiares que cada um dos 37 

alunos de camadas populares pesquisados adotaram para conseguir a aprovação na UFMG, 

Portes indicou a alta idade de ingresso dos universitários das camadas populares face aos 

demais estudantes e as  mudanças de escolas entre os ciclos como alguns dos fatores 

característicos, entre outros, como a alta taxa de ingresso no mercado de trabalho ainda 

durante a educação básica. 

A elevação média da idade de conclusão do nível de ensino correspondente ao 

Ensino Médio foi vista por Portes como índice de acumulação das desvantagens. A 

conclusão do ensino básico é seguida por período de afastamento dos estudos (a maioria 

por mais de 3 anos) pela maioria, posto que estes jovens seguirão tentando conciliar 

trabalho e retomada dos estudos, via cursinhos preparatórios, “instância possível e auxiliar 

na recuperação de conteúdos já esquecidos e difusora de ‘macetes’ e ‘dicas’ importantes ao 

concurso vestibular”. A universidade pública apareceria, então, como única opção para os 

jovens de camadas populares sobretudo pelas dificuldades financeiras, embora seja 
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 Sobre a cultura contra-escolar, a possibilidade do aluno resistir à reprodução escolar, posto que entendido 

como sujeito ativo e criativo face à escolarização, reagindo à escola pela via do fracasso e da indisciplina, ver 

o estudo etnográfico realizado por Paul Willis na década de 1970, traduzido para o português como 

Aprendendo a ser trabalhador em 1991. Diferentemente dos alunos classificados como conformistas, os 

membros do grupo contra-escolar filhos de trabalhadores manuais, demonstram sua oposição às autoridades 

invertendo as regras, agindo violentamente para responder ao tédio e demonstrar a masculinidade semelhante 

àquela identificada pelo autor no chão-de-fábrica entre os operários, com os quais também se parecem na 

atuação do “refrear o fluxo produtivo ou escolar” e pela valorização do conhecimento prático e imediato e 

resistência à autoridade do trabalho intelectual. Cedo esses jovens aprenderam que teriam pouco êxito social 

apostando na escola; cedo eles vão ao trabalho para obter condições para manter ativos os indicadores de sua 

pertença à cultura transgressora, como a compra de cigarros, bebidas, saídas noturnas etc. permitem fazer 

aparecer, o que rapidamente circunscreveria sua condição de futuro operário. São algumas considerações 

interessantes sobre este estudo que, graças à imersão no meio pesquisado, pode ultrapassar os efeitos 

mecânicos da dominação para apreender algumas formas de autonomia cultural no meio popular, como 

afirmam Sylvain Laurens e Julian Mischi no pósfacio da tradução francesa do livro de Willis, exatamente no 

texto Saisir la reproduction sociale “par en bas”: notes autour d’un classique et de son actualité, 2011. 

Outros percursos de rupturas escolares (ocasionados por diferentes dimensões, da precariedade familiar à 

força da sociabilidade juvenil, passando pela negação à aprendizagem e pelos conflitos com os professores e 

as regras da instituição) podem ser localizados em Ruptures scolaires: l’école `l’épreuve de la question 

sociale, de Mathias Millet e Daniel Thin, 2005. 



273 

 

alcançada graças a persistência: poucos destes estudantes passaram na primeira 

tentativa
276

. 

Ao se apoiar na literatura da sociologia voltada à relação entre família e 

escolarização de jovens pobres, Portes retomou a discussão acerca da diversidade de 

estratégias – nem sempre conscientes – das famílias e dos indivíduos na busca por 

melhores níveis de escolaridade em comparação com a herança familiar. Pelas 

considerações de Portes (sobretudo aquela relacionada à estreiteza de horizontes deste tipo 

de agrupamento para o qual “planejamentos de longo prazo não constituem a regra”), 

pode-se afirmar que a longevidade escolar, entretanto, é construída durante a própria 

trajetória, dependente de resultados parciais e pontuais. Desta forma, para ele, o sucesso 

construiria o sucesso
277

. 

Apesar de enfatizar a participação familiar no processo escolar bem-sucedido dos 

filhos (seja pela busca do estabelecimento escolar, pelo incentivo e auxílio à aprendizagem 

escolar, nos cuidados físicos e materiais necessários à manutenção dos filhos em casa e na 

escola, busca constante de manter uma relação de proximidade com a escola e tudo aquilo 

que diz respeito aos conteúdos escolares, ou seja àquilo que tange a “esfera moral”, por 

meio da vigilância e punição das atitudes e companhias dos filhos), Portes atribuiu ao 

“gosto da escola” a adoção de estratégias por parte dos alunos, sobretudo após o final do 

Ensino Fundamental (momento coincidente com o início de construção de independência 

relativa da família), para obtenção de sucesso escolar. Segundo ele, o mérito dos 

universitários em questão residiria “na disposição presente durante toda a trajetória escolar 

em fazer valer e tirar proveito, de modo rentável, do conjunto de ensinamentos adquiridos 

na família, nas suas relações com os colegas, mas, sobretudo, na sua relação com a 

escola”
278

. O “gostar da escola” (a escola é vista pelos pesquisados como local importante 

não só para aprendizagens, mas também como “espaço vivo de sociabilidade”, fato que 

decerto diminui seu caráter opressor) seria um facilitador das relações com professores e 

colegas e, para Portes, estaria diretamente relacionado com os bons resultados. Todavia, o 

pesquisador destacou também um outro lado da moeda em seu estudo: aqueles jovens 

tendem ao conformismo, procurando acatar as determinações dos professores, sem nenhum 

questionamento mais significativo das exigências e cobranças escolares; concordavam 

sempre com os veredictos por eles emanados. 
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Por fim, vale notar que em sua pesquisa de mestrado, o professor mineiro destacou 

ainda que aqueles jovens universitários estudados logo cedo assumiram sua própria 

escolaridade (parte significativa já trabalhava neste momento de passagem para o 2º Grau) 

e, em muitos casos, foram os responsáveis pela escola da “melhor escola possível” (ainda 

que esta estivesse muito distante de casa), assim como de solicitação de bolsas de estudo 

em estabelecimentos escolares ainda durante o ensino básico. Essa “tomada de posição” 

por parte destes estudantes teria ainda continuado presente durante o percurso 

universitário: reopções de cursos feitas como tentativa de driblar as dificuldades inerentes 

ao ingresso em um curso mais prestigioso (uma vez dentro do sistema universitário, o 

estudante tem mais possibilidade de conhecer as “regras do jogo” institucional e conseguir 

realocar seus interesses); uso dos benefícios sociais ofertados pela Universidade, 

excetuando-se, naquele caso, a Bolsa Trabalho, entendida por muitos dos entrevistados 

como “exploração” devido à baixa remuneração e associada a outros trabalhos que também 

dificultam o empenho nos estudos; busca de vaga em moradia estudantil e “estadias” junto 

a colegas de curso; procura de trabalho, sobretudo aqueles de período parcial ou bolsas de 

iniciação científica, participação em projetos de pesquisa e monitorias diversas. No 

entanto, para Portes essas estratégias causariam aumento das desigualdades (sociais e 

econômicas) previamente existentes entre estes jovens e os demais universitários: eles não 

competiam em pé de igualdade com seus colegas exatamente pelas suas carências 

(culturais, econômicas, sociais e, inclusive, de tempo)
279

. 

É muito interessante para a construção desta prova escolar tentar estabelecer 

algumas comparações com as conclusões da pesquisa de Écio Portes a partir dos dados 

colhidos nas entrevistas com os estudantes da USP oriundos de escolas públicas aqui 

investigados. Se há algumas semelhanças a respeito da ambiguidade entre influência 

familiar e autodeterminação (que aparece, por exemplo, na busca de melhores escolas e de 

melhores condições de estudos), no que diz respeito ao conformismo com o julgamento 

escolar não há concordância. Em alguma medida, a expansão democratizadora e a busca 

por relações mais horizontais e por respeito balizaram a relação dos estudantes aqui 

pesquisados com as referidas instituições, suas normas, cultura e seus atores. A fala de 

Camila já apresentada corrobora a ideia de que tal posição ainda se faz muito presente em 

sua vida universitária, quando não deixa de questionar a didática professoral.  
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Ademais, Elisa, estudante de RI apresentou semelhantes atitudes ainda durante a 

escolarização básica, como conta. Vale observar como, em sua fala, interpreta o 

reconhecimento que tinha na escola por parte dos colegas, dos professores e da direção, 

facultando-lhe uma atuação política na instituição (postura que ainda mantém ativa agora 

Universidade, se inteirando e participando das questões relativas ao seu curso e do 

movimento estudantil de modo geral). A jovem universitária narra abaixo um pouco da sua 

escolaridade pregressa e da ponderação que faz sobre a escola e os colegas: 

 

Elisa: Nossa, eu sempre quis estudar na USP. Eu sou a terceira da minha 

família a entrar. É mesmo? Eu sou a primeira a entrar de primeira, assim, 

não ter que fazer um ano de cursinho e... meus pais fizeram faculdade 

muito tarde. Meus pais me tiveram muito nova. Eles tinham tipo... um 

pouquinho mais que a minha idade, eles tinham acabado de sair do 

Ensino Médio, não tinham, não... foram fazer faculdade quando eu tava 

no Ensino Fundamental, sabe? Então... eu sempre, eu acabava às vezes 

indo nas aulas junto, só que ah, era totalmente diferente: meus pais 

fizeram Engenharia da Computação, os dois. Então... Não, não, na 

Unifieo. E daí... eu tinha, eu sempre quis, assim, sabe?, entrar, porque eu 

sempre quis essa oportunidade, ainda mais depois do cursinho, que você 

vê esse ambiente, é um ambiente tão diferente do Ensino Médio. O 

Ensino Médio em geral não foi muito bom pra mim, assim, sabe?, os três 

anos. Então... foi, é... quando eu cheguei aqui foi tão... é, ainda mais o 

meu curso, que o pessoal é muito amigável assim, sabe? O curso é muito 

pequeno e todo mundo se conhece e eles te adotam no começo; você tem 

um pai e uma mãe “erriano” que eles te ajudam com a sua transição, 

assim, sabe? E eu sempre... ah,  ter essa oportunidade é muito diferente. 

Eu fui prum... eu estudei numa escola que era considerada muito boa. 

Que era particular que virou pública e tudo. Mas, ainda assim, tem tanta 

diferença, sabe? (...) Em Barueri. Eu estudei na FIEB que tem, tipo, 

trocentos ITBs, também, que é os Técnicos. Mas, mesmo assim, é uma 

escola muito mais focada em Exatas, assim, e os, você dá pra ver que a 

escola não tá muito aí pros alunos; eles querem os resultados porque eles 

querem o dinheiro da prefeitura, porque Barueri tem muito dinheiro por 

causa de Alphaville, tipo, dinheiro vem lá aos montes. Depois que virou 

pública, eles reformaram a escola inteira, ganhou dois prédios novos, 

vários ITBs e... dá pra você ver que eles só querem os resultados, sabe? 

Tipo, eu tive sorte porque eu tive alguns professores bons, mas, em geral, 

a maioria das pessoas que eu estudei lá, não tiveram uma boa experiência. 

E eu estudei lá por doze anos, então, né?, foi (...) Foi uma das coisas que 

eu mais senti diferença, sabe?, chegando na USP. O jeito que as pessoas... 

é diferente, assim. Porque lá, lá ainda tinha muita gente dos residenciais 

de Alphaville, bastante gente rica, e dá pra você ver que tem esse 

descaso, sabe assim? “Ah, tanto faz se eu passar em universidade pública. 

Não, meus pais pagam cursinho, meus pais pagam faculdade que eu 

quiser, eu não preciso me preocupar com isso”. E eu não queria fazer isso 

com os meus pais, sabe? Meu pai sempre falou “ah, se precisar a gente 

faz, a gente paga pra você”. E eu, eu... eu não preciso que eles façam 

mais esse sacrifício, sabe? Porque o meu pai já trabalhou muito nesta vida 

pra isso e... não... eu não acho que eu tenho esse direito de ficar, sabe?, só 
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achando que os meus pais vão ficar me levando pra sempre, pro resto da 

vida, assim. Eu tenho que correr atrás das minhas próprias coisas. Tanto 

que o plano, eu comecei a dar aula de inglês esse ano e o plano era que se 

eu não passasse, eu pagava o meu cursinho, daí, pra não fazer os meus 

pais pagarem um ano de cursinho pra mim. (Relações Internacionais 

vespertino, 18 anos) 

 

A tais características de Elisa, junta-se o forte componente de preocupação coletiva 

e atuação política no interior das instituições de ensino, no colégio em que estudou e agora 

na Universidade, como relata: 

 

Elisa: Tipo, eu fui representante de sala e a gente costumava fazer uns 

projetos de sala inteira e você tinha que coordenar deus e o mundo de 

coisa, daí eu fiquei muito acostumada a, a lidar com várias obrigações ao 

mesmo tempo e ter que ir na, na Direção perguntar de alguma coisa... daí 

isso me facilita hoje em dia muito (...) Ah, eu era boa, mas minha escola 

dava muito mais foco em Exatas, então os meninos que eram bons em 

Exatas tipo “tchaaauuu”. [risos] Você tem que fazer muito mais. Quando 

você é de Humanas, você tem que fazer tipo muito, muito mais, sabe?, 

pra conseguir aparecer. Mas como eu já era consistente nos anos, as 

pessoas já meio que sabiam quem que eu era, então... tipo... Eu fui de 

uma sala no Ensino Médio que foi uma sala montada por causa de nota. E 

daí todas as salas odiavam a gente como um todo, mas a gente se odiava 

entre si também. Então não, então não tinha muita diferença. Não, não era 

rivalidade. É que as pessoas eram pessoas ruins mesmo, sabe? Eram 

pessoas muito... as, as, os professores que eu tive de Sociologia, a 

professora de Sociologia falou uma vez que ela ficava impressionada, que 

achava incrível como era uma sala conservadora, sabe? Era muita gente 

com umas ideias muito malucas. Daí você falava “geeennnttteee 

[enfatiza], que vocês vivem aqui, em que mundo, em que terra vocês 

vivem, sabe?”. Falta essa conexão com o mundo real. Tipo tem gente da 

minha sala que estuda comigo. No meu curso tem a Larissa e tem gente 

que estuda na Poli, que são gente que quando eu vejo no Circular eu meio 

que saio andando muito rápido, porque eu nunca mais quero falar com 

eles, sabe? E, tipo, o pessoal, daí tinha um grupinho de Exatas. E... daí, 

tipo, tinha o grupinho de Exatas lá no fundo e eles ficavam fazendo 

exatas em todas as aulas, inclusive depois de levarem várias broncas de 

um professor, por ele, o professor, tá... tem  gente apresentando seminário 

e eles com o livro de Química na carteira, fazendo, sabe?, tipo... não 

tinham o menor respeito pelos outros. Daí você tinha um outro grupo do 

outro lado, que era o mais legal, daí você tinha as duas fileiras aqui 

[aponta] que é onde eu sentava, e mesmo assim o pessoal falava umas 

merdas às vezes, daí tinha um grupo que a maioria da sala, ninguém, 

gostava deles, acho que nem eles se gostavam entre si, sabe? Tipo... mas 

eles, eles tinham ideias parecidas, assim, nem os professores gostavam, 

era gente muito... que se acha muito superior aos outros, sabe? E que, 

tipo, não dá! Não dá pra ter uma conversa com gente assim, porque ela 

sempre vai achar que ela tá certa e que o, o jeito que ela tá fazendo é 

muito melhor (...) E daí quando chegou aqui no IRI, eu fiquei uma das 

coisas que eu mais fiquei besta quando eu entrei no IRI é como tem gente 

de escola particular, mas o pessoal é muito consciente, sabe? Eles não 

vem... Eles não vem falando umas coisas que nem eu ouvia no Ensino 
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Médio. É tipo, é uma decisão muito consciente, porque você pega o 

Guima, nosso Centro Acadêmico, a gente tem posições que o pessoal 

para e discute; acontece alguma coisa e a gente discute. A gente passa e 

tenta ser melhor que aquilo. E na minha escola não tinha nada disso, 

sabe? Não tinha essa... noção de “ai, todo mundo não é rico que nem eu, 

então eu tenho que ter mais noção na cabeça”, assim, sabe? (...)Eu já bati 

muito de frente com professor por causa disso, quando eu tava na escola, 

com Direção, sabe? Até hoje eu fico muito frustrada das coisas que eu 

ouço que acontecem lá. Ajudou [ser boa aluna] porque eu sempre tinha 

um pouquinho mais, de, de... de coisa. Se eu aparecesse lá hoje na FIEB, 

eles iam deixar eu ir lá conversar com a diretora, sem me perguntar nada. 

Eu tinha, eu tinha, eu tinha esse crédito, já. Sabiam que eu era boa. 

Porque eu já era representante de sala, eu era a pessoa que ia nas reuniões 

do último ano, com, com, porque no último ano tinha isso, na reunião de 

classe que os professores tinham antes, era aberto pra um aluno, e daí era 

eu que ia e eu conhecia os professores e eles me passavam as coisas, 

sabe? Então... eu tinha mais credibilidade pra, pra vim com isso (...) 

sempre sobrou pra mim muita coisa lá... porque os professores às vezes... 

ah, sempre precisava de alguma coisa e eu sempre fazia. Sempre teve 

essa noção, porque eu era representante da sala e era a sala que votava, 

tudo. Todo mundo sabia que eu fazia todas as coisas e que eu sempre 

tinha tudo organizado, tipo “alguém não sabe a data de uma prova? Vai 

perguntar pra Elisa  que a Elisa tem tudo anotado”. Tipo, até hoje eu sou 

a pessoa de agendas e calendários do Google e tudo. (Relações 

Internacionais vespertino, 18 anos) 

 

Na USP, a vontade de participar ainda mais das órgãos de representação estudantis 

fez com que Elisa se torna ainda mais organizada nos estudos, tornando-se ainda “mais 

produtiva, (...) porque eu tô tentando deixar tudo nas melhores ordens, sabe? Pra 

novembro, de Centro Acadêmico, eu ter tempo pra isso e não, não, não entrar muito no 

caminho das outras coisas. Porque Centro Acadêmico é, o Guima é muito participativo, 

então, né?, e sempre tem bastante coisa pra fazer, né?”. Ela estava àquela altura articulando 

a constituição de uma chapa para concorrer ao Centro Acadêmico de seu curso de RI, 

preocupada com os “rumores que tem uma chapa de direita que tão montando no meu 

curso e eu não sei quem são essas pessoas, ainda. Tipo...  é porque o pessoal em geral, lá 

no IRI, é muito mais progressista, sabe?”. 

Se Elisa demonstra forte apego à USP e ao seu atual curso, onde se sente mais livre 

e rapidamente criou identificação, Thiago, por sua vez demonstra um misto de frustração e 

de crítica à USP de modo institucional devido à situação ambiental no campus Leste que, 

por oferecer riscos de contaminação e outros problemas de saúde, esteve interditado por 

muitos meses ao longo de 2014, mesmo estando adaptado e enturmado com os colegas de 

EACH, com quem “já se socializou”, e se superando academicamente (via 

desenvolvimento pessoal de rotina e técnica de organização da leitura além de preparação e 



278 

 

apresentação de seminários). Para ele, a superação foi conseguida “porque eu não parei, eu 

não deixei aquilo falar ‘ah, a USP não é pra você, vai embora’. Eu continuei, eu falei ‘não, 

calma, vamos ver o que é isso aqui’, né? Foi um susto bem até infantil, eu acho. Só por 

causa de um seminário você vai paralisar? Mas eu continuei, sabe? Eu tava lá pra aprender, 

sabe? Eu não tinha que saber de tudo, já.”. Segundo conta, para encarar os desafios 

encontrados na Universidade teve inspiração no que já havia feito – com sucesso – para 

conseguir o ingresso no curso: “Falava ‘ah, já tem que saber de várias coisas pro 

vestibular, lá eu vou aprender coisas novas e tem gente pra me ensinar, né?’. Então, não 

depende só de mim, né? Alguém tem que me ensinar também, então isso me relaxou um 

pouco.”. 

Mas tal sensação de superação e evolução pessoal esbarrava em bloqueios 

institucionais muito maiores e inalcançáveis por ele, como conta: 

 

Thiago: É que no fundo eu sabia que eu ia passar; não sei por quê. Então, 

não foi um choque ou uma surpresa; até porque a minha irmã passou e 

não foi um choque, uma surpresa pra minha mãe também, sabe? Não foi 

o primeiro da família, lá de casa, a passar. Mas, teve sim, o pessoal ficou 

bem contente. Eu, comigo mesmo, não... claro que eu fiquei feliz; não foi 

um “pá! Passei!”, mas foi... passar a primeira fase foi mais gratificante 

para mim, porque eu considero a mais difícil. Aí quando eu passei eu 

fiquei bem feliz mesmo (...) eu tô indo bem, o meu curso é basicamente 

bastante leitura, bastante leitura mesmo. Bastante carga horária. Só que a 

situação da EACH e tal, como tá lá um enorme descaso, eu fico bem 

desanimado. Só que... é, eu to levando. No começo estava melhor, porque 

era uma coisa nova e tal, mas foi desandando. Tipo o curso em si, a 

EACH, sabe, ficou muito largado, eu considero. Eu e meus colegas (...) 

porque o semestre encurtou, a gente começou depois de três meses, se eu 

não me engano. A gente não vai ter férias também, isso já desanima. E... 

ficou muito encurtada as aulas. Tem um professor de Sociologia, de 

Introdução à Sociologia, a matéria dele ficou muito fraca porque não ia 

ter tempo, ele tinha uma viagem programada, um monte de professor tem 

viagem programada, congresso de não-sei-o-quê, não sei onde, em que 

país, e eles têm que  agilizar pra não matar o calendário deles também. 

Tem uns que matam, falam “ah, não, não vou viajar porque eu tenho que 

dar aula pra vocês”. Corrido mesmo. E como tá muito corrido, eu não... é 

um ritmo totalmente diferente da ETEC, que foi a minha última escola, e 

isso foi me desanimando. Não sei, não parece que eu estou na USP em si. 

Eu tô lá na Medicina, na Doutor Arnaldo, né? Lugar mais lindo - nossa, é 

um palácio aquilo! – mas... Mas eu não sei , eu vou pra escola, tenho aula 

e volto pra casa, sabe? Não tem um espaço... sabe? Não, eu até tenho. A 

biblioteca fica aberta, mas não é com os livros que eu tenho que usar, não 

tem muito espaço, não é.. não me sinto... não me sinto na USP lá. Não 

tem todo um equipamento para mim, pro aluno da EACH, sabe? O 

bandejão eu usava, porque entrou em greve. Faz dois meses, eu acho, 

dois meses e meio, não sei, mas faz muita falta, muita mesmo. É... a 

biblioteca eu uso só para leitura de material que eu levo, porque lá não 

tem. Eu acho que só (...) eu também não tenho mais veterano lá, pra me 
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orientar, pra... não sei qual é o papel do veterano, mas pra orientar faz 

falta, porque a gente fica... Onde eu to só tem calouro, só ingressante, de 

todos os cursos da EACH... É que a gente não se vê muito, porque a gente 

faz noturno e eu acho que eles saem de tarde, não sei, a gente vê pouco 

(...) tem uns gatos pingados lá também. Tem uns funcionários e uns 

poucos alunos; sei lá o que fazem. Só que não tem, não teve essa ajuda 

dos veteranos, sabe? Acho que seria muito fundamental, porque a gente 

tem muita dúvida. Tinha a sala do professor, aí tem dúvida na matéria do 

professor e o professor não tem uma sala lá, pra gente dar um toque, 

sabe? “Professor, não entendi isso aqui, me orienta”. Não tem uma sala 

pró-aluno, não tem uma sala dos próprios professores. A gente não tem 

como encontrar eles, só no dia da aula. E por email, nem todo mundo 

responde, até porque deve ser muito difícil responder todos os emails. E a 

gente fica nessa; a gente vai tem aula e volta pra casa, só. É, eu acho que 

não deveria ser assim. É legal e tudo o mais, o pessoal agitado, a 

Medicina é linda, mas... (Gestão de Políticas Públicas EACH noturno,  18 

anos) 

 

O MÉRITO RELACIONAL E AS AMBIGUIDADES DO RECONHECIMENTO 

ESCOLAR 

 

Outro importante elemento que difere do panorama analisado por Portes está 

relacionado à construção de expectativas de continuidade e prolongamento da escolaridade 

por parte dos estudantes. Se, no caso da pesquisa realizada por ele em Minas Gerais com 

estudantes da UFMG a constituição dos projetos se deu passo a passo conforme galgava-se 

patamares “mais altos de sucesso escolar” e a escolha pela instituição pública se deu pela 

gratuidade, o caso dos estudantes da USP aqui pesquisados é bem diverso: para muitos 

deles, como demonstrado pelos depoimentos anteriores, o acesso ao Ensino Superior 

figurava no horizonte de possibilidades (havia um primo, um tio, irmãos etc. que tinham 

“feito faculdade” ou ainda cursavam uma graduação), como o era para seus colegas de 

escola.  

A imagem esboçada por Maria José Viana, professora estudiosa das condições de 

possibilidade da longevidade escolar de alunos provindos de famílias de camadas 

populares, associa o processo de escolarização das camadas populares a navegação de uma 

pequeno barco, por ser efetuado sobre frágeis suportes (cujas características seriam, a seu 

ver, pela instabilidade) em uma arriscada viagem, feita em precárias embarcações 

sistematicamente sujeita ao naufrágio, uma vez  que o “menor” elemento perturbador é 

potencialmente comprometedor, algo diverso da “escolarização das camadas sociais mais 

favorecidas, que (...) viajam em navios potentes e podem evitar de sucumbir, mesmo 

quando ameaçados por grandes tempestades”. No entanto, aqueles “barcos deixados ao 

léu” mencionados ganham um comandante que, mesmo sem posse de bússolas seguras, 
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perseveram na navegação. Algumas das trajetórias escolares levantadas por Viana, 

sobretudo aquelas mais irregulares, marcadas pelo “dar um tempo” que nunca fora uma 

desistência, mas sim um “reunir forças” para continuar, indicam fortemente essa dimensão 

de “força de vontade” e “autodeterminação” (também estas não se apresentaram dadas de 

antemão, em sua pesquisa, foram percebidas como sendo construídas ao longo do 

processo)
280

. 

No caso desta pesquisa com estudantes da USP, o destino da viagem já aparecia 

como “predestinada”, termo utilizado em algumas entrevistas por eles, só que neste caso 

socialmente predestinado, pois essa orientação rumo à continuidade dos estudos se deve, 

indubitavelmente, pela expansão do Ensino Superior (ainda que privado, via concessão de 

bolsas pelo ProUni, por exemplo
281

) na década de 2000. Além disso, há ainda o efeito da 

busca por reconhecimento: a eles não bastava ingressar em qualquer Instituição do Ensino 

Superior como todos os outros. Assim, segundo contam, a busca pela USP não se deve tão-

somente à gratuidade, mas à excelência à qual se associam. 

Deste modo, isto posto, pode-se questionar a afirmação de Portes de que gostam da 

escola e por isso são bem sucedidos. Segundo a interpretação aqui erigida a partir dos 

dados fornecidos pelos estudantes da USP pesquisados, o reconhecimento obtido, a 

percepção de que seriam indivíduos particulares (diferentes, não invisíveis, meritosos em 

suas condições específicas) teria, ao contrário, reforçado o gosto pela escola. Como não 

gostar de uma escola (e um sistema escolar) que se mostrava apaixonada por eles, que os 

reconhecia, os considerava, os avaliava positivamente e publicizava esse sucesso de 

diferentes formas para seus colegas e familiares? 

A ambiguidade se faz presente também no espelhamento: como eles reconhecem o 

apoio, investimento e participação da família em sua trajetória (de uma forma ou de outra, 

como mais discutido na análise da prova familiar e suas relações) e admitem a franca ajuda 

das políticas de inclusão em sua trajetória rumo ao (distinto) ensino superior, pode-se 

sugerir aqui a hipótese de se tratar não mais da concepção de mérito individual, pois eles 

próprios reconhecem o mérito familiar e, enfim, herdam a herança, aceitando se tratar de 

uma conquista coletiva. Por isso, talvez, não queiram assassinar o pai, simbólica e 

sociologicamente falando
282

, e tampouco cogitam se livrar da família. 
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 A autora explica que emprestou a metáfora de palestra proferida pelo sociólogo Bernard Lahire, Cf. 

Viana, Longevidade escolar em famílias populares: algumas condições de possibilidade, 2007, p 236. 
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 Ver a respeito o livro de Wilson Mesquita de Almeida ProUni e o Ensino Superior Privado lucrativo em 

São Paulo, 2014. 
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 Cf. Bourdieu, As contradições da herança, In: A Miséria do mundo, 1997. 
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Entretanto, neste pacote herdado, vem junto o local de moradia familiar e tudo 

aquilo que a mobilidade urbana causa aos cidadãos da megalópole paulistana. Aí a 

concordância com Écio Portes é total no que afirma da sensação de acréscimo de prejuízos 

face a concorrência com os colegas já no Ensino Superior: a prova da mobilidade que 

segue será construída a partir desse sentimento de injustiça que as condições externas 

interferem naquilo que deveria dizer respeito apenas à prova escolar, o desempenho 

acadêmico na Universidade. Segue o barco. 
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2.3 PROVA DA MOBILIDADE URBANA 

 

MOVER-SE EM SÃO PAULO: A FRENÉTICA CORRIDA CONTRA E 

PELO TEMPO  

 

A DIÁRIA E LENTA “VIAGEM AO CENTRO DA TERRA”: O TRABALHO PARA 

CHEGAR AO TRABALHO EM UMA CIDADE TRAVADA 

 

Locomover-se em uma região metropolitana partida e segregada como São Paulo, é 

reviver diariamente a disputa em torno da distribuição de riqueza e poder no espaço 

urbano, cuja teorização teve data e local para começar, mas ainda hoje aflige a população 

da região que não pára de crescer
283

.  

A descrição do modelo de desenvolvimento de São Paulo feita pelo pesquisador e 

militante da questão urbana Nabil Bonduki em 2011 ainda não foi revertido, a despeito de 

algumas políticas públicas adotadas a partir da obrigatoriedade constitucional de 

elaboração de Plano Diretor para cidades com mais de 20 mil habitantes e da aprovação do 

Plano Diretor Estratégico de São Paulo, um dos primeiros planos diretores do Brasil, após 

aprovação do Estatuto da Cidade em 2001, resultado da luta do Movimento Nacional da 

Reforma Urbana pela participação social na elaboração dos Planos Diretores que deveriam 

fazer valer alguns direitos, como a função social da propriedade, do direito à moradia e 

regularização das ocupações de terras, entre outras ações da gestão municipal, como os 

Planos Regionais das Subprefeituras e a Lei de Uso e Ocupação do Solo, de 2004, e 

subseqüentes projetos de Habitação, Circulação Viária e de Transportes, além das várias 

Operações Urbanas e planos de bairros específicos. 

Segundo Bonduki, o panorama cronicamente inviável de uma expansão da mancha 

urbana que ainda sofre com consequências da desigualdade e de políticas excludentes que 
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 Tal qual a politização do espaço urbano proposta ao longo do processo de incorporação de novos atores 

nas lutas político-sociais que marcaram a década de 1980 no Brasil, destacada teoricamente por Kowarick, 

em As lutas sociais e a cidade: São Paulo, passado e presente, 1988; na dissertação de Raquel Rolnik, Cada 

um em seu lugar! São Paulo, início da industrialização: geografia do poder, 1981; no livro de Gohn 

Movimentos sociais e lutas pela moradia, 1991; e tema também abordado no seminal livro de Éder Sader 

Quando novos personagens entram em cena: experiências, falas e lutas dos trabalhadores da grande São 

Paulo, de 1998. Raquel Rolnik, Renato Cymbalista e Kazuo Nakano, destacam ainda o texto Moradia e 

movimentos sociais na cidade de Ermínia Maricato nos Anais do Seminário sobre Movimentos Sociais 

promovido pela Faculdade de Educação no início dos anos 90 como marco na questão (Cf. Cymbalista, 

Rolnik e Nakano, 2011). A síntese da discussão sobre a politização da questão urbana encontra-se na 

expressão de Kowarick espoliação urbana, cf. Kowarick, 1979. 
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se deu “horizontalmente destruindo as áreas de proteção ambiental e gerando, por um lado, 

assentamentos precários distantes e carentes de infraestrutura, e, por outro, condomínios 

fechados de média e alta rendas, acessíveis apenas por meio de automóvel”
284

. Além disso, 

na composição de nossa tessitura urbana, há de se considerar ainda as dinâmicas 

migratórias e o crescimento da população; a partir da década de 1990, Bonduki indica que 

tal movimento ocorreu de modo muito desigual, com diminuição populacional nas áreas 

mais bem urbanizadas, com grande crescimento em áreas mais distantes, de interesse 

ambiental e os municípios mais pobres da Região Metropolitana. Além disso, como afirma, 

a “expansão física é ainda mais grave. O espraiamento horizontal da RMSP tende a criar 

uma megametrópole quase inteiramente ocupada, reduzindo os espaços verdes ainda não 

urbanizados”. O que se configura nessa região, portanto, é  a expansão de um modelo de 

condomínios fechados de baixa densidade, com eliminação do cinturão verde, alterações 

hídricas e ambientais, além do incentivo ao uso do automóvel individual como forma 

privilegiada de acesso a tais localidades
285

. 

Essa consequência na distância entre locais de moradia e trabalho, acentuada pelas escolhas 

de meio de transporte, pintam o cenário desta região, como apresenta Bonduki: 

 

Os 53 distritos do município de São Paulo mais bem urbanizados e 

dotados de equipamentos e empregos perderam moradores, incluindo os 

bairros fortemente verticalizados. Áreas dotadas de infraestrutura e 

oportunidades, que vivem com o trânsito congestionado, se esvaziam de 

moradores; equipamentos já instalados, como escolas e postos de saúde, 

passam a apresentar ociosidade, enquanto o poder público é forçado a 

construir equipamentos nos bairros distantes que se adensam. Escolas 

fechadas nas áreas mais consolidadas e “escolas de lata” nas periféricas 

distantes são a imagem desse fenômeno. A desigualdade territorial tem 

graves consequências para a mobilidade urbana. No distrito da República, 

existem mais de seiscentos empregos para cada cem moradores, índice 

que na Cidade Tiradentes, no extremo da Zona Leste, cai para oito. O 

deslocamento pendular dos bairros-dormitório para o centro expandido 

gera a superlotação do sistema viário e de transporte coletivo. Nessas 

viagens, há quem enfrente terríveis seis horas diárias em coletivos, 

perdendo, literalmente, um terço de sua vida útil no deslocamento. A 

prioridade para o automóvel, que marcou a visão de progresso do século 

XX, marcada pela implantação de vias expressas e complexos viários, 

agrava esse problema, pois o sistema viário não comporta os quase sete 

milhões de veículos cadastrados na RMSP. O trânsito virou o pesadelo 

dos paulistanos, apesar de a prioridade nos investimentos públicos ter se 

dirigido para a ampliação do viário em detrimento do transporte coletivo. 

Não por acaso, o único plano integralmente implantado em São Paulo foi 

o tristemente famoso Plano de Avenidas, uma proposta de abertura de 
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 Bonduki, 2011, p. 23. 
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avenidas radiais e anéis perimetrais que orientou, dos anos 1930 ao final 

dos anos 1960, as insuficientes obras públicas na cidade. (Bonduki, 2011, 

p. 24) 

 

Assim, entre a falta de políticas e planejamentos habitacionais, (ferro ou 

hidro)viários, ambientais etc., vive-se a, na e pela cidade de modo a desvalorizar a 

memória e desrespeitar invariavelmente o espaço público
286

. Trânsito caótico como mais 

uma das muitas e nefastas consequências da acumulação e especulação imobiliária que 

marcaram a desregulação do poder público quando do explosivo crescimento urbano, em 

um agravamento do panorama já detectado por Kowarick desde final de 1970:  

 

Um exame da Grande São Paulo pode iniciar-se com uma visão da 

Metrópole em seus aspectos físico-espaciais, para depois detectarem-se 

os processos que estão por trás deste conjunto de aparências. A aparência 

desordenada do crescimento metropolitano pode ser vista através de seu 

traçado irregular e o desconexo de seus espaços vazios e ocupados que já 

sugerem formas disparatadas de ocupação do solo. Essa impressão de 

desordem ainda se agrava quando conhecida a realidade que não consta 

do mapa oficial da cidade: há 26 mil ruas e 5 mil loteamento 

clandestinos. A distribuição espacial da população no quadro deste 

crescimento caótico reflete a condição social dos habitantes da cidade, 

espelhando ao nível do espaço a segregação imperante no âmbito das 

relações econômicas. O agravamento dos problemas que afetam a 

qualidade de vida da população de São Paulo não atinge a cidade em 

geral. Sobretudo a partir das últimas três ou quatro décadas, surgem e se 

expandem os bairros periféricos que, conjuntamente com os tradicionais 

cortiços e favelas, alojam a população trabalhadora. É nestas áreas que se 

concentra a pobreza da cidade e de seus habitantes. (Kowarick, 1979, 

p.30) 
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 Ainda que algumas alternativas ao modelo de cidade segregada e guetificada tenham sido tentadas, via 

priorização de investimentos nas áreas mais carentes e uso de instrumentos tributários e urbanísticos para 

redistribuir riqueza, como houve em São Paulo via “adoção de alíquotas progressivas de acordo com o valor 

do imóvel, adotada nas regras do IPTU a partir de 2002, é um mecanismo nesse sentido, cobrando mais dos 

imóveis mais valorizados e isentando os de baixo valor”. (Bonduki, 2011, p. 28). Vale ressaltar ainda o 

lembrete deixado por Éder Sader ao analisar a reconfiguração dos atores sociais entre as décadas de 1970-

1980 nos caminhos que prenunciam a eclosão dos movimentos sociais em um Brasil que, ao menos 

institucionalmente em seu regime político, se redemocratiza: se, por um lado, durante a ditadura assiste-se ao 

fechamento dos espaços públicos ao debate político e ao reconhecimento da legitimidade de interesses 

diversos de agentes diversos, com abafamento e repressão dos conflitos, pois “na medida em que a política 

assume a forma de uma racionalidade tecnocrática, isenta de paixões e interesses, acima de partidarismos e 

fruto da competência dos que a exercem, o público se dissolve com alheiamento dos indivíduos na esfera 

privada”, não se deve esquecer ou idealizar a situação pré 1964, como afirma o sociólogo: “Falar do 

fechamento do espaço público enquanto lugar de manifestação política não implica idealização da situação 

anterior a 1964. Tampouco antes de 1964 a esfera pública era lugar de constituição de sujeitos auto-

organizados que incidissem ativamente sobre o Estado. Mas na disputa político-eleitoral se legitimavam 

agentes políticos antagônicos; na relativa liberdade de ação dos sindicatos e outros grupos de interesse, se 

legitimavam os conflitos e as diferenças (...) Com a instauração da ditadura militar, os interesses e aspirações 

brotados na sociedade passaram a ser sufocados em nome de uma racionalidade que pretendia falar pelos 

interesses nacionais.”. (Sader, 1998, pp. 115-116) 
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Se, como demonstrado por Kowarick, antes era a população pobre que sofria 

acúmulo de exclusões por viver nas periferias, atualmente, a busca por condomínios nas 

franjas da cidade, em fronteiras com outros municípios da Região Metropolitana, colocam 

em disputa com os ônibus cheios de trabalhadores as pessoas que, enclausuradas na 

extensão de seu mundo privado agora fechado não mais pelos “muros que assaltaram a 

cidade” de São Paulo
287

, mas pelos vidros fechados do carro, “voltam” ao centro da cidade. 

Voltam porque o centro tradicional paulistano já fora o espaço das elites, antes da 

criação de outras áreas mais valorizadas e o paulatino e constante abandono e deterioração 

dos equipamentos urbanos. Mostrou-se como movimento inexoravelmente correlato a este 

processo, a ocupação e identificação do chamado “centro tradicional” como espaço das 

classes populares e de migrantes nordestinos. A divisão entre “centro tradicional” e “centro 

novo” se inicia na década de 1960, mas não parou aí:  

 

(...) a partir do período do “milagre” (1968-73), um novo centro 

estruturou-se ao longo da Avenida Paulista, o que fez com que o Centro 

Metropolitano se desdobrasse então em “Centro Principal” e “Centro 

Paulista”: tal rearranjo já teria correspondido às mudanças havidas na 

passagem gradativa do regime fordista para o de acumulação flexível (...). 

Já nos anos 90, uma nova área de concentração das sedes empresariais 

viria a configurar o “Centro Berrini”, cujo núcleo representa (...) um forte 

exemplo de reestruturação urbana, dada a concentração, como veremos, 

de empresas multinacionais, ligadas à fase mais recente do processo de 

mundialização em São Paulo. (Frúgoli Jr, 2006, p. 39) 

  

O sociólogo Heitor Frúgoli Jr., em estudo sobre a atuação de grandes e fortes 

grupos empresarias junto ao poder público na redefinição da centralidade em São Paulo (a 

elite se desloca do centro e o quer puxar para perto de si), lembra também da fuga ao 

“quadrante ou vetor sudoeste” da cidade, região onde se concentra a maioria das atividades 

terciárias, sobretudo centros empresariais, supermercados, shopping centers entre a 

Marginal Pinheiros, a Vila Olímpia e a Berrini. A concentração das classes médias e alta é 
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 A imagem delineada por Caldeira para tratar da modificação da sociabilidade e da interação pública no 

espaço da cidade a partir do aumento da criminalidade em São Paulo nos anos 1990 é forte: “São Paulo é 

hoje uma cidade de muros. Ergueram-se barreiras por toda parte — em volta das casas, prédios de 

apartamentos, parques, praças, complexos de escritórios e escolas. Edifícios e casas que comumente se 

ligavam às ruas por jardins hoje estão separados por altos muros e grades e têm equipamentos eletrônicos de 

vigilância e guardas privados armados. Com freqüência, as novas adaptações criam um espaço esdrúxulo (por 

exemplo, grades no meio da escada de entrada de um prédio), já que são improvisadas em locais 

originalmente concebidos sem elas, em espaços desenhados para serem abertos. No entanto, essas barreiras já 

estão totalmente integradas aos novos projetos de casas, apartamentos, áreas de comércio e de trabalho, Uma 

nova estética de segurança modela todos os tipos de construção, impõe sua lógica de vigilância e distância 

como forma de status e muda o caráter da vida e das interações públicas.”. (Caldeira, 1997, p. 159). A 

afirmação é loquaz: o novo meio urbano assim constituído é não-democrático (Caldeira, 2000). 
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acompanhada pela retirada dos pobres (exclusão via valorização imobiliária e expulsão de 

favelados, além da alteração da quantidade e trajetos do transporte público) o aumento do 

tráfego de carros sem passageiros além do próprio motorista nesta região na qual o sistema 

viário é o mais desenvolvido da cidade
288

. 

Mas, isto posto, de onde mesmo voltam aquele novos habitantes que tentaram em 

tempos recentes se auto-segregarem nas periferias da região metropolitana
289

? 

Vão ao trabalho partindo de seus condomínios, que, como define Teresa Caldeira, 

são novas formas de dominação social: 

 

São propriedades privadas para uso coletivo; são fisicamente isolados, 

seja por muros, espaços vazios ou outros recursos arquitetônicos; estão 

voltados para dentro, e não para a rua; são controlados por guardas 

armados e sistemas de segurança privada que põem em prática regras de 

admissão e exclusão. Mais ainda, os enclaves constituem arranjos muito 

flexíveis. Em virtude de seu tamanho, das novas tecnologias de 

comunicação, da nova organização do trabalho e dos sistemas de 

segurança, os enclaves de escritório e de comércio, por exemplo, 

concentram tudo de que precisam dentro de um espaço privado e 

autônomo e podem se localizar em quase qualquer parte, 

independentemente de seus arredores. Eles não mais dependem de um 

centro urbano com alta densidade de serviços, como as antigas zonas de 
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 Segundo as análises das transformações urbanas e sociais e a relação com a atuação de associações e 

grupos empresariais em “defesa” e promoção de diferentes regiões (Centro, Paulista, Berrini), Frúgoli Jr. 

conclui: “na região mais periférica do quadrante sudoeste, onde se estrutura o pólo mais forte do setor 

terciário moderno da metrópole, com a presença crescente de multinacionais, foi onde ocorreu o caso mais 

grave de exclusão territorial, com a expulsão de milhares de favelados, muitos dos quais prestando serviços 

na região, o que atesta, no caso, total intolerância quanto às classes populares, quando a única linguagem 

possível é a do mercado. Vimos portanto, como o desdobramento da centralidade em São Paulo rumo ao 

quadrante sudoeste é problemático, principalmente pelo fato de sua estruturação abarcar consideráveis 

parcelas do orçamento público, com uma concentração espacial de renda e poder, em detrimento do 

desenvolvimento de outras regiões urbanas.” Frúgoli Jr., Centralidade em São Paulo: trajetórias, conflitos e 

negociações na metrópole, 2006, p. 228. O equacionamento desta intrincada trama entre exclusão territorial, 

trânsito caótico e oferta de empregos se dá pela via da moradia alternativa dos cortiços, dado, sobretudo, o 

grande valor de uso (do trabalho à fruição, ali, as pessoas estão “perto de tudo”) do Centro, como lembra o 

professor Kowarick no artigo de 2007, Áreas centrais de São Paulo: dinamismo econômico, pobreza e 

políticas. Também dele Viver em risco: sobre a vulnerabilidade socioeconômica e civil, 2009. 
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 Louis Wacquant, outro sociólogo voltado à questão das múltiplas formas de exclusão e violência na 

cidade, em argumentação a respeito do conceito de gueto, aborda a questão das “ilhas de privilégio” da 
segregação residencial cuja função é aumentar as oportunidades de seus residentes e proteger seus 
modos de vida, irradiando “uma aura positiva de superioridade e não uma sensação de infâmia ou de 
pavor”. Tal fenômeno pode ser visto nos bairros seletos do Oeste de Paris, nos subúrbios exclusivos da 
classe alta de Boston ou de Berlim, assim como nas chamadas “comunidades cercadas” em cidades 
globais como São Paulo, Toronto e Miami, nas quais “são todos iguais em termos de riqueza, renda, 
ocupação e em muitos casos etnia, mas nem por isso são guetos. A segregação neles é inteiramente 
voluntária e eletiva e por isso não são inclusivos ou perpétuos. Enclaves fortificados de luxo 
proporcionam ‘segurança, exclusão, homogeneidade social, amenidades e serviços’, que permitem que 
famílias burguesas escapem do que consideram ‘o caos, sujeira e o perigo da cidade’”. (Wacquant, 
2004, p. 160). Mais discussões do sociólogo sobre as relações entre mudanças produtivas, 
marginalidade urbana e pollíticas de segregação (notadamente sobre bairros de periferia de Paris e os 
guetos negros de Chicago) podem ser encontrados em Parias urbains: ghetto, banlieus¸ État, 2006.  
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escritórios e comércio. Na verdade, muitos dos novos enclaves 

instalaram-se na antiga periferia, tendo por vizinhos as favelas ou 

concentrações de casas autoconstruídas. Por fim, os enclaves tendem a 

ser ambientes socialmente homogêneos, na maioria das vezes formados 

por classes médias e altas. Enclaves fortificados representam uma nova 

alternativa para a vida urbana dessas classes médias e altas, de modo que 

são codificados como algo que confere alto status. A construção de 

símbolos de status é um processo que elabora distâncias sociais e cria 

meios para a afirmação de diferenças e desigualdades sociais. Uma 

maneira de verificar isso no caso dos enclaves paulistanos é analisar 

anúncios imobiliários. A publicidade de imóveis ao expressar/criar os 

estilos de vida das classes média e alta revela os elementos que 

constituem os padrões de diferenciação social em vigência na sociedade. 

Os anúncios não só revelam um novo código de distinção social, mas 

também tratam explicitamente a separação, o isolamento e a segurança 

como questões de status. Em outras palavras, eles repetidamente 

expressam a segregação social como um valor. (Caldeira, 1997, p. 159) 

 

Dada a situação do centro e com mais gente habitando as periferias, tanto os mais 

pobres, quanto a classe média e alta em busca de refúgios de (semi)luxo, apesar das 

tentativas de neutralização da desigualdade
290

, o inevitável encontro no trânsito de dois 

grupos sociais que vão ao trabalho (ou subtrabalho) diariamente nos diferentes centros de 

São Paulo não se dá de forma amena e tranquila; a concorrência entre carros e ônibus, e 

nestes e seus congêneres coletivos como metrô e trem a disputa por um assento
291

, atiçam a 

irritabilidade paulistana. Todos se sentem em uma grande e frenética corrida sem fim na 

megalópole em que esbarrões e choques na luta por espaço e por movimento obstruem a 
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 Para além da naturalização da desigualdade, na discussão sobre o processo de destituição de direitos 

Kowarick chama atenção ainda para outra matriz de controle e acomodação social baseada em “ardilosos 

artifícios de persuasão como em escancarados métodos de constrangimento e coação que conformam 

vigorosos mecanismos para reforçar as dinâmicas de subalternizações”. Da lembrança presente no dito 

popular “cada macaco no seu galho”, dos elevadores de serviço e social, as fórmulas de discriminação e 

restrição podem redundar em explosões quando não se consegue efetivar a evitação e a apartação; são elas: 

humilhações, extorsões, agressões e outras formas de violência física e simbólica que não cabem nas 

estatísticas oficiais (pois, afinal, muitas vezes são cometidas pelos representantes estatais). Segundo 

Kowarick “Estes atos só podem se tornar poderosas formas de controle e acomodação social, pois acabam 

fazendo com que os subalternos conheçam os riscos de sair de seus lugares.”. (Kowarick, 2009, pp. 99-101). 

O interessante aqui é que os antigos moradores das periferias foram avizinhados em seus bairros pelos novos 

moradores em seus enclaves e em seus ônibus lotados pelos carros vazios no violento trânsito de cada dia. 
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 A comparação entre algumas pesquisas indicam que o ligeiro aumento da velocidade média no trânsito 

paulistano, acompanhado pela diminuição do congestionamento nos horários de pico, como sistematiza a 

Companhia de Engenharia de Tráfego do Município de São Paulo, conforme publicação do Jornal Folha de 

S. Paulo (disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2015/09/1687093-paulistanos-deixam-o-

carro-em-casa-e-transito-na-cidade-diminui.shtml. Acesso out 2015) e as informações de satisfação dos 

paulistanos com a qualidade de vida na cidade, incluindo a opinião a respeito da qualidade do transporte 

coletivo, conforme os Indicadores de Referência de Bem-Estar no Município, construídos pelo IBOPE e 

Rede Nossa São Paulo, disponível em: http://www.ibope.com.br/pt-

br/noticias/Documents/JOB_14_1395_IRBEM_2014_-Indicadores_SP_Evento_vfinal.pdf. As estatísticas de 

homicídios causados por brigas e conflitos interpessoais entre desconhecidos no trânsito de São Paulo 

impressiona, conforme dados disponibilizados pela Secretaria de Segurança Pública do Estado: 

http://www.ssp.sp.gov.br/novaestatistica/PerfilHomicidio.aspx. Acesso em: out/2015 

http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2015/09/1687093-paulistanos-deixam-o-carro-em-casa-e-transito-na-cidade-diminui.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2015/09/1687093-paulistanos-deixam-o-carro-em-casa-e-transito-na-cidade-diminui.shtml
http://www.ibope.com.br/pt-br/noticias/Documents/JOB_14_1395_IRBEM_2014_-Indicadores_SP_Evento_vfinal.pdf
http://www.ibope.com.br/pt-br/noticias/Documents/JOB_14_1395_IRBEM_2014_-Indicadores_SP_Evento_vfinal.pdf
http://www.ssp.sp.gov.br/novaestatistica/PerfilHomicidio.aspx


288 

 

atitude meramente blasé; não dá para ignorar o outro que te ultrapassa, que entrava sua 

passagem, com quem disputa: não há autopreservação que não passe pela necessidade da 

consideração – violenta ou dialogada – com o outro. Abala-se, assim, o escudo da atitude 

de indiferença ao outro, da preponderância do chamado espírito objetivo sobre o subjetivo, 

pois a “proximidade física e a estreiteza de espaço” não pode ser encarada pelo recurso da 

distância mental apregoada por Simmel
292

 quando a liberdade individual parece estar em 

risco pela competição. 

 

O TEMPO SE ESVAI: VIVER O SENTIMENTO DE “INJUSTIÇA TEMPORAL” 

  

Esse sentimento de vida (con)corrida é ainda mais presente naqueles que moram 

ainda mais longe, caso de muitos dos estudantes da USP aqui pesquisados. Na 

concorrência por melhores notas, a mobilidade lhes tira algo que consideram fundamental 

para o sucesso escolar: o tempo. 

É exatamente isso que diz Danilo, quando se sente prejudicado em sua nova vida de 

estudante universitário, devido ao gasto de tempo para se deslocar entre sua casa e a USP. 

O acúmulo de desigualdades, no sentido ao qual Portes se refere em sua pesquisa, 

referindo-se a outros estudos
293

, fragiliza o potencial competitivo de Danilo face a seus 

colegas melhor localizados espacialmente na cidade e menos dependentes do transporte 

público.  

O estudante conta um pouco sobre as distâncias e o tempo que leva nos 

deslocamentos de casa até a USP e seus hábitos de locomoção: 

 

Danilo: Ah, é muito complicado. Eu estudo mais de final de semana e às 

vezes quando eu chego em casa. Mas eu tenho que dormir... não posso 

dormir muito tarde, sei lá, porque se não no outro dia eu não levanto no 

horário certo. Porque eu tenho que sair de casa... as aulas começam 7h30, 

né?, quase toda a semana, então eu tenho que sair de casa no máximo às 

6h, não posso sair depois disso, porque o trem de manhã é muito cheio e, 

sei lá, porque eu demoro muito tempo, demoro em média uma hora e 

meia, duas horas para chegar aqui. Eu vou de trem até a Estação da Luz e 

pego o metrô, Linha Quatro Amarela para vir até o Butantã, fora o 

Circular, que também demora, né? E... por conta disso, eu não tenho 

muita chance... às vezes eu estudo no trem, mas para ir não dá, porque é 

muito cheio e você tá lá apertado, não tem como pegar o livro e estudar! 

(Sorri) Às vezes quando eu to voltando, talvez... quando eu consigo 

algum lugar, eu leio uma coisa ou outra da matéria. Então, normalmente, 
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 Cf. Simmel, A metrópole e a vida mental. In: VELHO, OG O fenômeno urbano, 1979. 
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 Cf. Portes, 1993. 
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segunda... segunda e quinta-feira eu fico até às 16h40 e terça-feira, 

geralmente eu fico até 17h30, porque tem uma disciplina que exige 

monitoria. Então até 17h30. Quarta e sexta é mais tranquilo, porque só 

fico na parte da manhã (...) Então, eu pego o transporte público no horário 

de pico para ir e para voltar. Então, para voltar também, uma hora e meia, 

duas horas. Se eu saio daqui 16h40, eu chego umas 19h. Se eu saio 

17h30, eu chego umas 19h30, quase 20h. Muito cansativo. Eu tentei 

programa de moradia aqui, CRUSP e tal, mas o CRUSP é muito 

concorrido, sei lá... e tem alunos, talvez alguns que mereçam mais do que 

eu, porque vieram de outros estados, outras cidades do interior, talvez... e 

para eles é muito mais difícil, eles precisam morar aqui. E no meu caso, 

não. Eu moro longe, mas ainda é possível eu me deslocar de Ferraz de 

Vasconcelos até aqui só de transporte público. Por isso que, talvez, eu 

não tenha conseguido moradia. Mas eu ainda pretendo, sei lá, conseguir 

algum bairro aqui perto. Não quero trazer minha família para morar aqui, 

não acho que eles tenham que mudar a rotina deles pra... por causa de 

mim. Mas talvez eu queira alugar um quarto aqui perto porque ajudaria 

bastante (...) eu ainda não pesquisei porque estava acabando o semestre e 

tal, vou deixar isso para o próximo semestre. Próximo semestre eu já 

quero morar aqui perto, já (...) eu não saía da cidade até meu... até a 

oitava série do meu Ensino Fundamental. Não precisava sair, porque eu 

estudava perto, Na ETEC, também não, porque a ETEC era perto da 

minha casa, até mais perto do que a minha outra escola. Só precisei sair 

mesmo da cidade, quando eu comecei a fazer Ensino Técnico em 

Química em Suzano, aí precisei pegar trem também para ir pra lá. E 

quando eu fiz PPVUSP, que eu fazia nas Clínicas. Aí já tava mais... pra 

USP eu já não tava mais tão desacostumado a pegar transporte público, já 

foi mais... já tinha mais contato. (Engenharia Mecatrônica integral, 18 

anos) 

 

Em meio a uma reflexão sobre a falta de tempo para se dedicar a outras atividades 

além dos estudos na graduação, Danilo compartilha a vontade de participar de um projeto 

voluntário – cujo processo seletivo estava participando quando da primeira entrevista para 

esta pesquisa – desenvolvido por alunos da universidade e voltado para alunos de escola 

pública, público que recebe aulas de Matemática de estudantes da Engenharia e outros 

cursos da Área de Exatas da Universidade de São Paulo. Assim, para ele o único emprego 

de tempo que lhe é resta é voltado “mais para ficar em casa estudando, ou na universidade. 

Eu passo a maior parte do meu tempo aqui também.”. Esta sua característica pessoal 

começou a ser desenvolvida desde o Ensino Médio, quando destinava seu tempo livre a 

ficar em casa estudando, não fazendo qualquer outra coisa, mas “Minha vida começou a 

ficar mais corrida a partir do terceiro ano do Ensino Médio. Muito mais corrida, porque aí 

eu comecei a sentir falta de tempo para as coisas. Porque eu comecei o curso técnico. Aí eu 

parei o curso técnico para fazer o PPVUSP, então... sei lá, o terceiro ano inteiro meu eu 

saía da escola de manhã e fazia algum outro curso à tarde, seja o técnico no primeiro 

semestre, depois no segundo semestre o PPVUSP.”. Desta forma, para o estudante ficar em 
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casa com a família já é sinônimo de tirar férias, embora agora na Universidade, mesmo 

demonstrando a vontade de participar de um projeto voluntário, afirma “não ter mais 

tempo livre para nada”. Danilo se ressente de ter menos tempo livre para poder estudar 

mais – ou tanto quanto supõe que seus colegas estudam, como afirma abaixo: 

 

Danilo: Não, eu acho que não. Tem muita gente que, sei lá, tem uma vida 

mais facilitada, sei lá. Ou por morar perto da USP, tenha mais tempo, 

talvez, pra estudar, ou, no meu caso, no meu caso tenho muito pouco 

tempo pra isso, e isso me prejudicou bastante em questão de notas e tal. 

E... não sei. Eu acho que por a USP ser uma universidade tão renomada, 

vem alunos de tão, de lugares tão diferentes do Brasil inteiro que, sei lá, a 

tendência é que eles tenham, por terem circunstâncias diferentes, eles 

tenham desempenhos diferentes. Tenham, sei lá, que fiquem... que as 

notas, sei lá, fiquem mais diferentes, dispersas porque eles têm origens 

diferentes (...) Minha vida sempre foi assim. Minha vida sempre foi uma 

questão de adaptação. Eu sempre estranhei muito as coisa, sei lá. Quando 

eu tava acostumado a ficar com a minha mãe, aí quando eu comecei a ir 

pra escola, eu estranhei, mas aí eu me adaptei. Quando eu tava no Ensino 

Fundamental, fui pruma ETEC, estranhei, mas me adaptei. Agora eu tô 

numa universidade, e tô numa fase de adaptação ainda. Mas eu espero 

que em cinco anos eu também fique mais acostumado (...) Acho que eu 

vou ver maiores mudanças no segundo, quando eu começar a morar aqui 

perto, talvez. Porque... (Risos) enquanto eu moro em Ferraz de 

Vasconcelos tá muito difícil, porque eu ainda vou me sentir muito 

prejudicado, por morar muito mais longe do que meus colegas. Porque a 

maioria que mora longe não demora muito tempo, talvez, pra chegar até 

aqui. Eu demoro muito tempo. Então eu acho que eu ainda vou ter muita, 

me sentir, me sentir muito prejudicado enquanto eu morar lá. Talvez 

quando eu morar aqui perto, levar talvez o mesmo tempo pra chegar até 

aqui, então eu vou pensar “então não tem motivo agora pra eu me sentir 

prejudicado”, então eu vou começar a me adaptar melhor à faculdade. Pra 

estudar e me dedicar às coisas extracurriculares que eu tenho vontade. Sei 

lá, participar da Atlética, fazer trabalho voluntário, que eu tenho vontade. 

Mais tempo livre, talvez. Que eu vejo muito pouco agora. Tem valido à 

pena sim. Eu tenho gostado muito de estudar aqui. Eu sinto que tem me 

beneficiado, eu me sinto abençoado também por isso. E... pretendo 

continuar e mostrar pra eles que a universidade que você estuda pode 

fazer a diferença sim, pra eles... não pros meus amigos agora, mas pra 

quem tá entrando no Ensino Médio agora, talvez, pretendo fazer palestras 

de divulgação na minha escola e mostrar pra eles que é possível entrar 

numa boa universidade, se eles tiverem capacidade, se eles tiverem 

interesse, eles podem ter capacidade (...) Pra fazer um bom curso eu vou 

me mudar praqui perto primeiro, e depois que eu vou ficar aqui perto, aí 

sim eu vou me dedicar exclusivamente, como eu sempre tenho feito, vou 

estudar bastante. A questão da localização agora é o meu gargalo. Depois 

que eu engolir esse gargalo (Risos), aí eu acho que vai dar certo, mais 

certo do que tem dado. (Engenharia Mecatrônica integral, 18 anos) 

 

Assim, para Danilo, que não trabalha porque não tem tempo, não participa de 

outros aspectos da vida universitária além das aulas e estudos porque não tem tempo – da  
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mesma forma como não tinha tempo para outras atividades durante o Ensino Médio porque 

estava estudando – o problema aparece quando não há mais o mesmo tempo para estudar. 

E por que não havia tempo? Porque era constantemente “assaltado” pela demora nos 

deslocamentos e pela perda do tempo livre
294

 utilizado, invariavelmente, para 

sobreinvestimento nos estudos, em uma lógica em que tempo livre se converte a mais 

tempo de trabalho e esforço escolar. Era isso que sentia estar perdendo em relação aos 

colegas, o uso de sua capacidade de esforçar-se na tarefa, devido ao aumento do cansaço e 

da fadiga proveniente das muitas horas despendidas no trajeto universidade/escola-casa. 

Tal dispêndio obrigatório decorre da não-liberdade de escolha do local de residência, 

devido às muitas contingências econômicas e estruturais que, como se procurou mostrar, 

empurram às franjas da cidade, o que o faz ser vivido como privação e prejuízo: um 

sentimento de injustiça, portanto. 

Assim como Danilo, estudante do curso de Engenharia Mecatrônica na Escola 

Politécnica, Natália e Gabriela também cursam graduações em período integral e vivem a 

ambiguidade das exigências de sobreinvestimento nos estudos para garantir a realização de 

tudo o que os docentes universitários demandam já desde o primeiro semestre, o que 

estrangula o tempo livre. 

Natália é aluna de Química, curso com tempo de estudos previsto na grade horária, 

mas cujo uso é dúbio por parte dos alunos e acaba sendo todo utilizado nas atividades 

extra-classe solicitadas, “faltando tempo para estudar”. Além disso, mais uma vez, é 

possível perceber o tom de crítica à falta de atenção dos professores aos estudantes; seja 

pelo excesso de demanda, seja pela demora em dar devolutivas dos diagnósticos e notas 

das avaliações já realizadas, como afirma Natália, que passa horas entre idas e vindas de 

casa para a Universidade. 

A estudante mora em Carapicuíba, município da Região Metropolitana de São 

Paulo, a quatro ou cinco estações de trem de distância da Universidade, mas cuja estação 

acessa a partir de um ônibus que toma para ir de sua casa à estação, em um bairro central 

que caracteriza como “eu... eu moro no centro, mas nem tanto, assim.Tem bastante, tipo, 

tem bastante violência, mas não é tanto assim como as pessoas falam sobre. [silêncio] É, 

tem, deve ter os pontos de drogas mais próximas, mas... até esse ano morreu um parente 

meu lá, filho de um padrinho meu que... que tinha envolvimento com drogas, essas coisas... 

sempre tem, mas não é uma coisa gritante, assim, também, né?”.  
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Ao falar das disciplinas e avaliações, Natália enfatiza a falta de tempo e a 

necessidade de se desdobrar para dar conta das exigências – e problemas didáticos – que 

encontrou em seu curso universitário: 

 

Natália: Eu tô tentando ler, é... ler as coisas antes, não deixar pra depois, 

entendeu? Tipo, tipo ler aquele texto, ler o capítulo do livro antes de ter a 

aula. Porque aí eu não vou precisar depois ler tudo de novo. Fazer alguns 

resuminhos antes da aula, assim. Aí, tava, tava pegando um pouco 

também porque... eu ainda não tinha tido como comprar um óculos e, 

tipo, eu não enxergo de longe, assim. E aí, às vezes, eu sento na primeira 

carteira e não enxergo. Daí tem que ficar olhando... e as aulas de Cálculo 

foram.. Mas agora tá meio cedo, ainda, mas estou tentando me organizar 

mais, nesse sentido. Pra não sofrer tanto, porque não dá pra ficar tentando 

tirar notas altas e... e ficar... sofrendo tanto, ficar com tanto medo de... 

tirar nota baixa. Eu acho que, o ruim é que eles não mostram o seu 

desempenho durante, então você não sabe se está se esforçando bastante, 

ou mais que o bastante, ou não é o suficiente isso. E às vezes tem, tem 

uma avaliação, tipo, teve matéria no semestre passado que tinha 

avaliação, mas o professor demorou tanto pra corrigir, que já foi... os 

professores falaram que iam corrigir igual FUVEST, passando de 

professor pra professor, pra re, rever e tal. Então, demorou muito. E aí só 

tinha duas avaliações, você vai pra segunda sem saber a nota da primeira! 

(...) eu fiz [resumos das leituras] assim em algumas matérias. Essas 

matérias foram, fluíram mais, assim. E também quando eram assuntos 

muito difíceis, assim. Mas também por falta de tempo, assim... o primeiro 

semestre teve muito... os laboratórios sempre assim “ah, faça um 

esquema do experimento antes”. Aí depois faz relatório. Você não tinha 

tempo livre. Porque você pegava à tarde, antes você tinha que fazer só 

isso, depois só isso. Acaba que os professores dão tanta coisa porque 

você tem tempo livre, que você acaba sem tempo pra estudar (...) [em 

casa] não dá. Também chego muito tarde, né? Dependendo do dia, chego 

umas nove, mais ou menos assim. Aí eu às vezes não aguento (...) Às 

vezes [ajuda em casa], às vezes sim. Mas minha mãe deixa bastante, 

assim. Ela meio que, fala que ela foi tratada como se fosse sempre 

necessário fazer as coisas de casa e ela quer que seja o contrário comigo, 

quer que eu seja mais independente, pra não ser, eu não ser igual ao que 

aconteceu... mas ela, tipo, ela deixa assim. Mas eu chego em casa e não 

tenho ambiente pra estudar, porque o meu pai, aí tem uma... uma casa de 

show do lado da minha casa, grudado com a minha casa. Aí eu tô 

tentando... hoje, assim, eu dormi duas horas da manhã porque tava 

tocando funk lá. Tipo, esse tipo de coisa, então sei que aqui vai me dar 

um suporte melhor, assim, pra estudar mesmo [fala a última parte bem 

baixo, quase como pra si mesma]. Mas também não... vejo pouquíssimas 

pessoas da minha sala estudando. (Química integral, 19 anos) 

 

O tempo de deslocamento até em casa é um desafio grande para os estudantes do 

noturno, que muitas vezes têm que fazer uma opção entre assistir a aula até o fim ou correr 

para não perder a condução. Alguns minutos a mais implicam em grande diferença no 

horário de chegada em casa. Por isso, para muitos, trabalhar de manhã no dia seguinte é 
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extremamente complicado
295

, como conta Vitor, que vem de um bairro situado depois da 

Estação Grajaú, aonde chega de ônibus e pega um trem da linha nove até a Estação Cidade 

Universitária, aonde chega uma hora e meia depois, em média. O retorno é mais 

complicado, porque o ônibus que liga a Estação até seu bairro demora mais e às vezes a 

aula de seu curso noturno demora a acabar, segundo relata, o horário de chegada de retorno 

à casa depende: “Então, depende do dia, da, depende da aula que eu tive. Se for uma aula 

em que o professor se estendeu muito na noite... é, sei lá, até onze e dez, onze e vinte, eu 

chego em casa, sei lá, meia noite e cinquenta, uma hora da manhã. Se for uma aula mais 

tranquila, assim, o professor deu a matéria e etcétera, eu, sei lá, chego em casa umas onze e 

cinquenta ou meia noite e pouquinho. Mas é nessa faixa, assim, entre onze e meia da noite, 

uma hora da manhã.”. Nessa logística, trabalhar cedo no dia seguinte seria muito difícil, 

apesar de conhecer colegas que o fazem, como conta Vitor:  

 

Vitor: Então, por enquanto, tipo, não daria mesmo, assim. Mas tem 

pessoas na graduação que trabalham, sabe, tipo mesmo fazendo essas, 

essa viagem, não que morem no Grajaú, mas, sei lá, tem gente que mora 

no Carrão, na Zona Leste, que é longe também daqui e que leva uma hora 

pra chegar em casa, por exemplo, e saem da faculdade, chegam em casa 

meia noite e pouco tem que acordar pra tar no trabalho oito horas no dia 

seguinte. É uma, é muito puxado, assim, mas dá pra fazer, eu conheço 

gente que faz e que conseguiu passar nas matérias. Gente de outros anos, 

até. Então... é por isso que eu optei, conversei em casa com todo mundo 

e, e vi as possibilidades de acontecer de no primeiro ano eu ficar só 

estudando, me mantendo com as bolsas que eu conseguisse... pra no 

primeiro ano eu conseguir me fundamentar direitinho, pra nos outros anos 

se eventualmente eu tivesse que estagiar e... o que penso que eu preciso 
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 Considerações sobre o perfil social e as implicações no estudo dos estudantes que já trabalham durante a 
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fazer, ou tivesse que trabalhar mesmo se as coisas não dessem certo, é... 

eu teria, eu pudesse fazer e descobri que dá pra fazer, né? (Geografia 

noturno, 19 anos) 

 

Morador de outro município da Região Metropolitana de São Paulo, Franco da 

Rocha, e estudante do campus da USP Leste, Thiago passa pelo mesmo processo de 

desgaste nos deslocamentos até a Universidade e na corrida noturna de volta para casa, 

sobretudo quando as aulas foram modificadas para outros locais durante o período em que 

o campus esteve fechado sob suspeita de contaminação do solo e outros problemas 

ambientais decorrentes. Na fala do estudante também é possível perceber o quanto a 

circunscrição ao bairro periférico obstruía as possibilidades de fruição cultural e de 

sociabilidade juvenil, como ver-se-á na sequência. Thiago utiliza-se de metrô, trem e 

ônibus para chegar à USP em um trajeto cotidiano relatado assim pelo estudante: 

 

Thiago: Lá de Franco eu saio... como eu não to bandejando mais, eu saio 

cinco horas de casa, quatro e meia, cinco horas. Eu chego na escola uns 

vinte minutos antes e aguardo a aula. Vinte pras sete. Até as onze não dá 

pra voltar pra casa. Eu saio dez e meia ou dez e quarenta e cinco. 

Normalmente o professor libera dez e meia; o horário é dez e quarenta e 

cinco. Mas quando vai prolongando eu saio da sala no... até dez e 

quarenta e cinco no máximo eu vou embora. Eu chego em Franco à meia 

noite; mas se eu chego à meia noite e um o ônibus da meia noite já 

passou. Aí tem que esperar até meia noite e meia (...) e às vezes eu chego 

trinta e pouco e aí tem que esperar até uma hora pra chegar o outro, 

entendeu? (Gestão de Políticas Públicas EACH noturno,  18 anos) 

 

Enquanto seu curso esteve alocado na Faculdade de Medicina Thiago empregou no 

trajeto os recursos recebidos da Bolsa Moradia; antes disso, até receber a bolsa da 

Universidade utilizou os recursos – “até zerar!” – de uma poupança constituída a partir do 

rendimento proveniente de um estágio anterior, não precisando onerar a família com nada, 

do que muito se orgulha. Já naquela ocasião, Thiago encontrava-se em vias de mudança, 

devido à intenção constituir uma República com a irmã e primos em uma casa de um tio na 

Mooca, local de mais fácil acesso à USP Leste, campus original de seu curso, ao qual 

ansiava retornar o mais brevemente possível. A esperança de se mudar para lá era 

carregada do desejo de outras mudanças, como conta: 

 

Thiago: Então, eu vou ter mais tempo livre pra estudar, né? Eu não vou 

chegar tão cansado em casa, porque o transporte pra Franco, o trem da 

CPTM é um, é uma coisa horrível de pegar, cansa demais. É cinquenta 

minutos dentro do trem, pra mais. Às vezes eu vou em pé porque tá cheio, 

às vezes não tá, vai quebrar e... é uma zona aquela linha, a linha sete. 

Então, eu vou me cansar menos, a minha qualidade de vida vai aumentar 
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um pouquinho, eu vou ter mais tempo pra estudar, lá é mais silêncio do 

que em Franco, porque lá é periferia e o pessoal escuta som bem alto... É, 

lá em Franco. E na Mooca não. Na Mooca, pelo que eu fiquei lá uns dias, 

por um tempo, lá é bem tranquilo, bem tranquilo. (Gestão de Políticas 

Públicas EACH noturno,  18 anos) 

 

Este objetivo de mudança está, portanto, relacionado à vontade de ter mais tempo e 

menos dificuldade de locomoção pela cidade. Não se trata de não gostar do local, 

periférico, onde vive, ao contrário, a relação de Thiago com a Vila Josefina, de Franco da 

Rocha, é afetiva, como conta: 

 

Thiago: Cresci lá. Eu considero que eu moro lá, mesmo estando vindo pra 

Mooca e tal. Eu nasci em Franco. Bom, não só o meu bairro, todos os 

bairros de Franco, quase todos, eu acho, que conheci... é pequena a 

cidade... tem 140 mil habitantes. Ela é meio grandinha, mas é pequena. 

É... o pessoal vem pra São Paulo, trabalha ou estuda, não sei, e volta lá só 

pra dormir. A cidade fica vazia, sabe? Domingo, o pessoal não tem o que 

fazer, não tem lazer nenhum em Franco, nenhum, tem o Parque Estadual 

de Juqueri que você não... sabe? Não tem nenhum incentivo assim de 

transporte... sabe, é perto, sabe?, mas compensa mais vir pra São Paulo, 

em algum parque daqui, pela facilidade do transporte, do que um parque 

que é lá, sabe? Lazer lá não tem nenhum, né? Tem, tipo, tem barzinho pro 

pessoal ir, tem assim, mas do governo, um cinema, um teatro, um parque 

acessível não tem. Então, o pessoal vive pra cá. E lá o pessoal não tem 

conhecimento do que que... Não! Eu passei na USP e o pessoal me dá 

parabéns, sabe?, mas não entendia muito bem o que que era, perguntava 

depois o que que é USP, o que que é FUVEST, nunca ouviu falar disso. E 

é assim, é uma vida, é uma vida pacata que eu tenho lá, que eu teria se eu 

não tivesse incentivo familiar pra passar pra cá, pra procurar outros 

caminhos. Né?, meus amigos do bairro, assim, meus amigos da cidade, 

quando eu estudava na ETEC, não tem, não teve incentivo também, que 

veio da escola estadual, da escola pública, que lá também não é a melhor 

coisa do mundo, talvez a pior coisa do mundo também (Risos), é isso, 

não têm conhecimento! Talvez não passem, nem tentam, sabe?, passar 

pra cá. Eu não conheço além do pessoal que passou da ETEC e da minha 

antiga escola que foram de cinco a dez, nos quatro anos, nos cinco anos 

de ETEC que existe, de cinco a dez prestaram para passar, que eu 

conheço. E a Escola é, eu conheço bastante o pessoal da Escola, e de 

conhecimento mesmo foram poucas as pessoas que tentaram. Agora, 

alguém que falou assim “eu tentei FUVEST”, eu nunca ouvi falar isso, na 

escola pública estadual, nunca. Nem professor meu, eu nunca tinha 

ouvido falar FUVEST, sabe assim?, é... que que a FUVEST é, eu aprendi 

no Ensino Médio que é a prova pra passar na USP. Entendeu? Eu aprendi 

lá, na ETEC. Eu não sabia, porque a gente não tem, ninguém fala, 

entendeu? Não é... não entregam isso pra gente. E a gente não corre atrás 

porque a gente não sabe. E fica nessa. E todos os meus amigos da rua, da, 

da minha rua, do bairro, da minha cidade assim, que não tem esse 

conhecimento, não vai e é a maioria. Eu seria um deles também. (Gestão 

de Políticas Públicas EACH noturno,  18 anos) 
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O estudante do curso integral de Farmácia Breno, que já tinha sido obrigado a 

mudar de escola no sétimo ano do Ensino Fundamental por sua família não conseguir arcar 

com os custos relativos ao transporte para o local de ensino, conta as agruras dos múltiplos 

deslocamentos em uma vida acelerada e à beira do esgotamento. Ao contar como foi a 

etapa de preparação para o vestibular, em meio à conclusão do Ensino Médio e à realização 

de dois cursos preparatórios, um pago próximo à Estação Ana Rosa do metrô e o PPVUSP 

no pólo da Saúde Pública, o estudante conta que “não conseguia jantar, primeiro por causa 

do cursinho, seis e meia eu saía do Ana Rosa, tudo bem que é perto, mais ou menos, do 

metrô Clínicas, só que... de seis e meia pra sete horas é o tempo que eu me locomovia, eu 

não conseguia jantar. Aí eu tive que ficar jantando a base de bolacha. Aí começou a ficar 

difícil de prestar atenção no PPV (...) porque sentia fome, sentia sono, no outro dia eu tinha 

que acordar cinco horas pra ir pro Ensino Médio.”. 

Esta situação, de ir para casa só para comer e dormir, “quando comia, mal comia, 

só conseguia dormir”, levou Breno a optar por abandonar o cursinho do PPVUSP. Mesmo 

assim, tendo permanecido no outro cursinho preparatório e no Ensino Médio, as distâncias 

percorridas, segundo afirma:  

 

Breno: É. Quando eu estudava, é, eu estudava no Ensino Médio de 

manhã, prestava atenção nas aulas da manhã, ia pro cursinho à tarde e 

prestava atenção nas aulas do cursinho. Chegava em casa, se tinha 

alguma coisa do Ensino Médio pra fazer, eu fazia. Caso contrário eu mal 

conseguia ficar sentado pra jantar. Eu jantava assim, com a coluna já 

curvada de tão cansado, porque passava o dia inteiro sentado, no Ensino 

Médio, depois sentado no cursinho. Depois em pé no ônibus, porque eu 

levava uma hora e meia pra chegar na minha casa em pé, aí eu já chegava 

sem condições nenhuma de estudar. Às vezes eu chegava no colégio, se 

tinha aula vaga, que é algo frequente, estudava algo do cursinho. No 

cursinho, só estudava no cursinho. E aí eu fiquei nisso. Eu vou dizer pra 

você que se for juntar todos os dias que eu estudei em casa não dá uns 

quinze. (Farmácia noturno, 19 anos) 

 

Era um ritmo mais cansativo do que quando estudava e trabalhava na CPTM, 

quando passava o dia em pé dando informações na Estação Berrini, onde “eu liberava, eu 

controlava o acesso de... pessoas que gozavam do benefício da gratuidade, né?, idosos, 

pessoas desempregadas e deficientes físicos e visuais. Aí eu conduzia físicos, deficientes 

físicos e visuais até embarcar no trem, conseguia lugar pra eles, aí voltava e anunciava 

onde eles iam descer pra alguém ir buscar eles.”. Breno gostava do trabalho, mas se queixa 

do desgaste físico, pois “o problema era ficar em pé o dia inteiro. Que era algo que eu 

ficava parado, plantado ali do lado da catraca aguardando alguém pedir informação, 
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aguardando alguém que chegava e precisasse que eu passasse o meu cartão pra eles entrar, 

ou chegasse alguém que precisasse que eu embarcasse eles. Era um trabalho... não... não 

vou dizer... era um trabalho digno, porém cansativo. Mas eu acho ainda que estudar e fazer 

cursinho era ainda mais cansativo, por causa da distância que eu levava pra chegar em 

casa.”. 

O desgaste dos deslocamentos diários pela cidade contribui para que Breno use o 

tempo em que está em casa para descansar, como conta: “Atualmente eu não tenho feito 

nada além da Universidade [Fala rindo]. A minha mãe até brinca assim ‘por que você não 

vai morar lá, logo?’, porque... eu saio de casa pra vir pra cá, daqui eu vou pra casa, só 

durmo...  Hoje em dia eu só durmo em casa, porque às vezes eu chego, por causa de 

reunião da Atlética, eu chego aqui meio dia, aí eu fico o dia todo, vou pra casa onze horas, 

chego em casa meia noite e dez, e durmo já”. 

Quando perguntado sobre se mudar para perto da Universidade, ou pleitear uma 

bolsa moradia, Breno afirma que até “teria vontade, só que o empecilho é financeiro. 

Alugar uma casa aqui, ou alguma coisa é muito complicado. Tanto república, quanto kit 

net... acabaria fugindo do... do conceito de ter conseguido entrar aqui por ela ser pública. 

Aí eu acabo... preferindo fazer essa mini viagem que é ir e voltar todo dia.”. O jovem 

estudante não foi atrás de bolsa porque, assim como ocorre com vários outros estudantes 

da USP, “eu não tenho muito conhecimento do que a Universidade oferece de bolsa, pra 

falar a verdade. Eu não... não tenho a menor idéia do que oferece. Talvez eu teria interesse 

na bolsa de... material didático, só que teria... eu não fui atrás disso.”. 

 

SAINDO DO QUADRADO: A CIRCULAÇÃO PELA CIDADE E AS 

TRANSFORMAÇÕES IDENTITÁRIAS 

 

 É interessante perceber o quanto a dinâmica de troca de escolas em busca de 

supostos melhores estabelecimentos de ensino interfere na vivência dos estudantes, em 

suas redes de relações e referenciais identitários
296

, possibilitando um olhar para além de 

sua condição de estudante
297

. Os pedaços
298

 da cidade que constituem os espaços possíveis 
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 Cf., por exemplo, a pesquisa de Helena Abramo Cenas juvenis: punks e darks no espetáculo urbano, 1994 

e a de Paulo Carrano, Juventudes e cidades educadoras, 2003.  
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 O balanço parcial sobre a produção acerca do jovem brasileiro coordenado por Sposito demonstrou a 

predominância da perspectiva do jovem como estudante nas pesquisas brasileiras realizadas nas décadas 

finais do século XX, Cf Sposito, 2002 e 2005. 
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 A simbiose da casa e da rua, do público e do privado, a área ampliada de abrangência das relações 

próximas, menos formais mas não necessariamente sem conflitos, como conceitua o professor José 

Guilherme Magnani em Festa no pedaço, 1993. Ao tratar da sociabilidade de jovens na cidade de São Paulo, 
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das múltiplas atuações e formas de expressão da vida dos jovens se ampliam conforme se 

amplia a visão sobre estes, como sintetiza Lilianne Sousa Magalhães em sua pesquisa 

sobre a experiência urbana de jovens de periferia participantes dos saraus e atividades do 

Cooperifa: 

 

É importante, então, mostrar a juventude e sua relação com a cidade. 

Uma cidade que, nos trabalhos sobre juventude, é tomada como pano de 

fundo, como cenário, torna-se, aqui, foco fundamental de análise, já que 

os jovens não são apenas estudantes, eles têm uma vida social além da 

escola, da família ou do trabalho e buscam espaços para se expressar, 

para desenvolver suas atividades culturais, esportivas, políticas, inclusive 

também para intervir deliberadamente nas suas realidades e cobrar 

propostas para suas necessidades. (Magalhães, 2008, p. 24) 

 

 E tal inserção social para além da escola, pode, como demonstra-se aqui, ser 

proporcionada pelas próprias questões relativas à escolaridade, como a busca de melhores 

e mais bem posicionadas (social e espacialmente) escolas, como o imaginário em torno das 

Escolas Técnicas Estaduais de São Paulo, por exemplo. Se para alguns dos estudantes aqui 

pesquisados foi a aprovação em uma Escola Técnica que abriu novos caminhos e pedaços 

na(s) cidade(s), não só a de São Paulo, mas inclusive a de residência da família, para outros 

foi a precoce inserção no mercado de trabalho que possibilitou tal circulação. 

 Entre jovens negros estudados por Raquel Souza também em sua pesquisa de 

mestrado, pode-se perceber o impacto identitário que a ampliação do circuito causou, como 

afirma: 

 

A mobilidade e circulação pela cidade foram ressaltadas, por um lado, em 

seus aspectos mais positivos, como tomar contato com universidades, 

com circuitos culturais e de lazer e com pessoas que destoavam daquelas 

de seus bairros de origem, por outro, também como situações 

                                                                                                                                                    
a professora Marília Sposito identifica na apropriação de diferentes espaços da cidade por rappers da 

periferia, assim como na relação com o ambiente escolar, por exemplo, facilidades na construção de “pontes” 

decorrentes da constituição deles como sujeitos portadores de uma identidade comum que redefine os 

espaços (físicos e simbólicos) conquistados pelo coletivo. Ao relembrar as contribuições de Alberto Melucci 

acerca da força criativa dos movimentos sociais contemporâneos contidas em A invenção do presente, 2001, 

Sposito ao analisar as dimensões socializadoras da rua para grupo de jovens aos quais faltavam locais de 

lazer e de encontro entre os pares conclui no artigo A sociabilidade juvenil e a rua: novos conflitos e ação 

coletiva na cidade, 1993, em que apresenta a mencionada pesquisa: “As grandes cidades, como São Paulo, 

oferecem planos diversos de análise, se considerarmos a multiplicidade de relações sociais que nela se 

descortinam. O exame de uma das formas de apropriação do espaço urbano, aquelas que traduzem a 

sociabilidade juvenil, pode contribuir para avaliar a magnitude dos desafios que afetam as condições e a 

qualidade de vida nas metrópoles. Como afirma Melucci, os jovens são um espelho da sociedade inteira, uma 

espécie de paradigma dos problemas cruciais dos sistemas complexos: tensões entre expansão das chances de 

vida e controle difuso, entre possibilidade de individuação e definição externa da identidade. Assim a 

mobilização juvenil torna-se elemento revelador, trazendo à luz as demandas profundas, os problemas e as 

tensões que percorrem toda a sociedade (...).” (Sposito, 1993, p. 175) 
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provocadoras da premência de novas referências especialmente sobre si, 

mas também sobre como demarcar alteridade. Esses jovens passaram a 

adotar estilos de roupas e, especialmente, modos de arrumar o cabelo – 

uso de cabelos longos, trançados e black-power – para marcar uma 

distinção e pertencimento racial nos seus trânsitos pela cidade e por 

diferentes grupos com os quais tinham contato, sem que isso implicasse 

na associação a um grupo e/ou cultura específica. Tratava-se de formas 

mais estetizadas e performativas de assunção da negritude, manipuladas 

por esses rapazes como possibilidades de se tornarem mais interessantes, 

sedutores e bonitos. (Souza, 2009, p. 133) 

  

 A fala de Gabriela, indica a abertura de possibilidades de circulação pela cidade 

proporcionada pela ida à ETEC. A estudante comentou que, mesmo sentindo falta de 

tempo decorrente dos muitos trabalhos exigidos pelas disciplinas de seu curso integral, tem 

feito esforço para frequentar exposições e museus, uma vez que sentiu falta de “bagagem 

artístico-cultural” ao entrar na FAU, e menciona que só começou a ir em exposições 

“quando eu comecei a fazer Técnico, né? Os professores de História da Arte incentivavam 

bastante, falavam... mas agora eu tô indo muito, assim (...) eles só comentavam ‘ah, tem 

uma exposição de tal artista e tal’. Quando tinha relação com a matéria, né?, 

principalmente. Eles comentavam e eu costumava ir, assim.”. A estudante relembra esse 

começo de circulação pela cidade: 

 

Gabriela: Inclusive, eu comecei a andar de metrô quando eu comecei a 

fazer Técnico. Ah, eu tinha andado assim, uma ou duas vezes, mas só pra 

ver como era. Não tinha necessidade “ah, vamos ver como é passear de 

metrô? Vamos andar de trem?” [Risos]. Até então eu não tinha andado. 

Eu não circulava muito. Daí eu comecei, o Técnico eu fazia no Ipiranga, 

né?,na GV. Aí eu tinha que me deslocar da Lapa pro Ipiranga. Eu fazia o 

Ensino Médio ali na Lapa e fazia o Técnico no Ipiranga, na GV. Então eu 

tive, eu tinha que fazer esse deslocamento todo dia. Trem, metrô, ônibus. 

Aí foi aí que eu comecei a circular, assim. (Arquitetura integral, 19 anos) 

 

 Também há menção ao mesmo processo na fala de Danilo, estudante da POLI 

morador de Ferraz de Vasconcelos, município da Região Metropolitana, cuja sociabilidade 

é muito circunscrita ao universo familiar, como será discutido na prova seguinte. Apenas 

no final da escolaridade básica e durante o cursinho começou a sair mais sistematicamente 

do seu pedaço: 

 

Danilo: Não, eu não saía da cidade até meu... até a oitava série do meu 

Ensino Fundamental. Não precisava sair, porque eu estudava perto, Na 

ETEC, também não, porque a ETEC era perto da minha casa, até mais 

perto do que a minha outra escola. Só precisei sair mesmo da cidade, 

quando eu comecei a fazer Ensino Técnico em Química em Suzano, aí 
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precisei pegar trem também para ir pra lá. E quando eu fiz PPVUSP, que 

eu fazia nas Clínicas. Aí já tava mais... pra USP eu já não tava mais tão 

desacostumado a pegar transporte público, já foi mais... já tinha mais 

contato. (Engenharia Mecatrônica integral, 18 anos) 

 

O mesmo se deu para Vitor, mas, neste caso, devido não à mudança de escola, mas 

ao ingresso no mercado de trabalho, um item deveras importante para a sociabilidade 

juvenil dos mais pobres, como percebido outrora por outras pesquisa sobre juventude, 

como destacaram, por exemplo, Dayrell (2007) e Corrochano (2008). Nas palavras de 

Vitor: 

 

Vitor: Olha, o Grajaú, ele, ele é um bairro relativamente novo, cresceu na 

década de setenta e etcétera com, teve um inchaço urbano muito grande 

com pessoas que vieram de outros estados pra trabalhar e buscavam áreas 

com menor especulação pra, pra, pra comprar terreno e etcétera, de 

loteamento. Então, assim, a gente vê parte, sei lá, o Grajaú tem mais de 

um milhão de pessoas, de habitantes, só lá. E a gente vê... assim, que... 

que tem uma discrepância, tem pessoas que moram próximo da represa, 

em áreas mananciais, tipo na Billings, ou na Guarapiranga, etcétera, e tem 

pessoas que têm uma condição de vida melhor, que optaram viver lá, ou 

porque não suportaram a especulação imobiliária de outros espaços da 

cidade e foram se apropriar de lá, ou porque é um espaço tranquilo. É 

periferia, mas é tranquilo, assim, tipo... é, é, é que periferia traz um termo 

pejorativo, mas ele é, ele é, ele é, é porque é longe do centro, é só por 

isso, mas... é um, é um bairro ok, assim, as pessoas, as pessoas são 

pobres, a maioria das pessoas são de classe média baixa ou pobre, mas 

tão lutando pra, pra, pra... pra conseguir coisas que as pessoas normais 

fazem, sei lá, trabalhar, estudar e viver uma vida, tipo, comum, assim, 

bem dentro, dentro... mas o acesso à, à, à... à informação é meio difícil, 

assim. E o acesso à cidade também é meio difícil de, de, de chegar ao 

centro e de conhecer os espaços que são públicos dentro da cidade é 

meio, tipo, difícil de, de, é o acesso mais complicado do que se você 

morasse perto, por exemplo. E o acesso, e o primeiro acesso físico, né?, 

dessa pessoa ir até o centro, né?, depois o acesso de informação pra essa 

pessoa ter... ter noção de que existem esses espaços pra ela se apropriar 

(...) Eu precisei começar a trabalhar pra sair do bairro, porque eu tinha 

que, eu trabalhava numa, eu trabalhava aqui, eu trabalhava na Berrini e eu 

tinha que, que ir, eu acabei conhecendo os espaços fora do Grajaú, assim, 

né? Mas eu acho que essa iniciação foi meio pra todo mundo, assim, que 

tava na faixa etária comigo, tipo assim, a gente ter que começar a ter 

coisas fora do bairro pra conseguir conhecer a cidade, porque de certa 

forma você tava excluído dos, do meio urbano que, que, que tava lá no 

centro, que tava, onde tavam as coisas que você podia usar ou não, né, 

usufruir [fala baixo, quase como pra si mesmo]. (Geografia noturno, 19 

anos) 

 

ENCARANDO CRONOS: O ESTUDO-SEM-FIM NA UNIVERSIDADE 
 

São dois elementos correlatos, portanto: abertura identitária e de sociabilidade 

possibilitada pela circulação na cidade, por um lado, e seu correlato, o desgaste pela 
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sensação de perda de tempo no trânsito. O parâmetro de comparação para o 

estabelecimento da perda diz respeito a outro aspecto que pode ser aqui destacado: o 

sobreinvestimento nos estudos. Até mesmo Gabriela, estudante do curso de Arquitetura 

(integral) e moradora da Zona Oeste, com residência próxima ao campus Butantã, no qual 

realiza seu curso universitário, queixa-se da carga de atividades deste estudo-sem-fim
299

, ao 

qual tenta fugir reduzindo um pouco as disciplinas cursadas no segundo semestre. Como 

afirma abaixo a estudante: 

 

Gabriela: Eu parei de fazer esporte, por um tempo. Eu também costumava 

assistir muito filme e parei de assistir filme também. Eu tinha também o 

hábito de desenhar também! Até isso! Numa faculdade de Arquitetura e 

desenho menos do que eu desenhava antes de entrar na faculdade, sabe? 

É, porque eu tenho menos tempo livre (...) Então, quando eu tenho esse 

tempo livre [Risos] eu faço essas coisas, eu gosto de praticar esportes, eu 

gosto também de assistir filme e de desenhar. E sair também, é claro. Só 

que só aos finais de semana. E às vezes ainda, porque vários finais de 

semana eu tenho que fazer trabalho, inclusive vir aqui na Universidade, 

na FAU, ficar na FAU fazendo trabalho. (Arquitetura integral, 19 anos) 

 

Mesmo assim, a estudante afirma que “o ano que eu tava me preparando pro 

vestibular foi pior (...) porque eu estudava o que, mais de doze horas por dia!”. A falta de 

tempo atual gera um certo distanciamento dos amigos que não são da FAU, com os quais 

Gabriela apenas mantém relação virtualmente, “Por Whatsapp, Facebook, ainda dá pra 

manter a amizade. Só que sair, mesmo, eu normalmente tô mais presente com os meus 

amigos da FAU, mesmo no... pra sair; saio com os meus amigos da FAU do que com os 

meus outros amigos. Eu percebi que eu dei uma distanciada depois que eu entrei na 

faculdade. Por falta de tempo.”. Em razão disso, Gabriela considera que nesse semestre vai 

precisar fazer mudanças por não ter gostado muito de “ter que dedicar tanto tempo assim à 

Universidade e ter que deixar de fazer outras coisas (...) Eu acho que eu poderia aprender o 

mesmo tanto que eu aprendi este ano com uma grade mais enxuta, assim, sabe?”. Por isso, 

ela afirma que, apesar de aumentar o tempo de formação de cinco para seis ou sete anos, 

“não vou fazer a grade cheia, eu vou trancar algumas matérias. Mas esse ano que passou 

agora, 2014, a maior parte do meu tempo foi dedicada à FAU.”. 

Se as exigências são mesmo avassaladoras desde o começo da graduação, o tempo 

transcorrido no deslocamento é entendido como perda de tempo livre, uma vez que este 

pode também ser atribuído a múltiplos interesses além das atividades de lazer, cultura 
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desinteressada e entretenimento. Contudo, como se pretende discutir na prova seguinte, há 

consequências de tal emprego para as relações interpessoais, com efeitos nos diversos 

vínculos afetivos
300

. O tempo livre ao qual aqui se aspira pode não ser mais do que uma 

liberação das tarefas obrigatórias, que poderiam ser realizadas mais rapidamente não fosse 

– também entre outros – o inelutável enfrentamento do trânsito. Note-se, ainda, que, para 

alguns, a postergação de um tempo-livre sempre porvir pode ser lida como uma 

justificação – pessoal ou não – para o sobretrabalho, no caso, sobre-investimento nos 

estudos, possivelmente suporte existencial para alguns, como Natália, por exemplo, que 

mostrou motivos para fugir do tempo privado.  

Como lembraram Martuccelli e Araújo, às vezes, quando se ganha mais tempo, 

quer-se fazer mais coisas, passando a viver o sentimento de transbordamento, pois já não 

conseguem dar conta de tanta coisa
301

. É o caso de Camila, estudante de Ciências Atuárias 

moradora de um bairro afastado de um município da Região Metropolitana de São Paulo, 

que reclama da falta de tempo para estudar, da distância e dos problemas de locomoção, 

mas de tão apaixonada pelo que a Universidade oferece não consegue se desenrolar do 

excesso de atividades.  

Para a estudante que já havia sido reprovada em uma disciplina no primeiro 

semestre, o segundo período “foi bastante complicado”, pois no começo do curso ela 

chegou a morar por três meses em uma República próxima à Universidade, voltando para 

casa em na cidade Caucaia do Alto (a, aproximadamente, duas horas e meia da USP) 

apenas durante a greve, devido à impossibilidade arcar com os custos de alimentação (pois 

anteriormente comia no “bandejão” da Universidade com bolsa alimentação). No segundo 

semestre letivo, Camila ficou em casa, devido aos problemas psicológicos vividos pela 

mãe, fazendo com que “ficasse bem complicado, ficou bem mais corrido pra mim, eu 

fiquei também com bem mais tarefas no cursinho, na faculdade ficou mais complicado.”. 

Além do “tempo perdido” no trânsito de casa à USP, Camila também “quis aproveitar mais 

a faculdade em outros sentidos, tanto, tipo, projetos, palestras, festa, tudo.”, fazendo com 

que afirmasse que “quis, digamos assim, eu quis abraçar o mundo no segundo semestre. 

Foi muito bom, foi um semestre maravilhoso pra mim, só que eu acabei pegando 

reprovação novamente eu acredito que por conta de eu querer abraçar o mundo, sabe?”.  
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Essa segunda reprovação teve uma causa diferente da primeira, segundo a 

estudante, como conta abaixo: 

 

 
Camila: Anteriormente eu acho que foi por dificuldade mesmo de, é... 

adaptação e no segundo semestre eu acho que por ambição. É... talvez um 

pouco isso. Eu me senti muito pertencente, assim. Foi bem diferente o 

primeiro e o segundo semestre; eu me senti muito pertencente da 

Universidade, mas por querer abraçar muito, eu acabei, acabei... né?, indo 

mal um pouquinho e... pegado outra reprovação. E era uma reprovação, 

uma matéria que eu sabia, só que, por conta, sabe?, falta de tempo às 

vezes, acabei, enfim, acabei me embolando e não deu. Então... é... no 

geral foi isso, assim, foi bem diferente o primeiro do segundo semestre 

por conta dessas coisas assim. Eu acredito que foi bem maior [a própria 

dedicação aos estudos] comparado ao primeiro semestre. Eu me dediquei 

muito mais. Até, acho que principalmente pelo fato de  eu me sentir 

pertencente, sabe?, eu acho que isso dá um amor a mais pra você, então 

você se dedica mais. No primeiro semestre era tudo muito novo pra mim, 

eu, eu gostava daqui, mas de certa forma eu tava com medo, então isso 

me permitia, parece que isso não me permitia de ir além, sabe? Então, eu 

acho que eu me dediquei muito mais. Eu acho que esse ano eu tô com 

pretensões, planos e... de me dedicar mais ainda. Ainda mais porque, por 

conta dessas reprovações, eu não posso trabalhar ainda, esse ano. Então, 

esse ano, por exemplo, eu vou fazer matéria tanto de manhã, quanto à 

tarde, quanto à noite. Eu já puxei algumas coisas pra tentar deixar a 

minha graduação mais bonitinha, já vou pegar umas optativas. Vou me 

dedicar mais ao cursinho, eu pretendo. E... eu pretendo também pegar 

algum projeto, como por exemplo, Cultura e Extensão. Então, eu tô me 

planejando esse ano pra agarrar mais ainda, só que de uma forma mais 

organizada e não tão conturbada quanto no segundo semestre. Então... é 

isso. Esse ano, por exemplo, eu tô tentando... é... o CRUSP, novamente, 

porque ano passado eu não consegui. Esse ano eu tô com novos 

argumentos [Risos]. Vou tentar, vai ficar muito complicado se eu não 

conseguir, porque eu vou, eu peguei matéria de manhã e à noite, por 

exemplo, e a matéria que eu peguei de manhã é matéria que eu peguei 

reprovação, ela tem, ela é pré-requisito pra muita coisa. Se eu não fazer, 

se eu não fizer agora, já que Atuárias é só uma turma, é muito provável 

que eu precise de um ano pra conseguir e vai travar todo o meu curso e 

vai ser horrível se eu não fizer agora. Então, é... a minha maior 

preocupação esse ano é se eu não conseguir moradia aqui perto. Porque 

eu quero me dedicar, eu tô, eu tô com tudo planejado; a única questão 

mesmo é a locomoção que ainda... é... o meu maior problema na 

Universidade é esse. Foi mais em questão de tempo mesmo, né? Uma, eu 

não, eu queria fazer tudo só que eu não conseguia balancear muito bem, 

digamos assim. Tava muito feliz com tudo, mas, por exemplo, é... eu 

acho que eu deixei de me dedicar um pouco, por exemplo, à minha 

família: minha mãe tava com problemas e eu não conseguia tá sempre ali, 

presente com ela. Ou, por exemplo, na graduação, às vezes eu deixava de 

última hora pra estudar porque às vezes eu tinha coisas do cursinho antes 

pra fazer. (Ciências Atuariais, 19 anos) 
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SAIR DO BAIRRO NÃO SIGNIFICA TIRAR O BAIRRO DE DENTRO DE VOCÊ: O 

COMPROMISSO COM A COMUNIDADE VICINAL 

 

Uma das dimensões da prova da mobilidade urbana a ser destacada é o papel que o 

local de moradia ocupa no horizonte dos estudantes aqui pesquisados. Para alguns deles 

muito além de pagar uma dívida com a família pelo investimento em sua formação, é ao 

bairro e seus moradores que se destina o sentimento de obrigação. Uma obrigação futura 

com um outro genérico (“um alguém como eu”) parece funcionar como uma espécie de 

suporte invisível (pois ao indivíduo soberano que se mantém de dentro para fora não 

podem aparecer suas dependências e apoios), cuja função seria, pela ostentação da falta de 

tempo e da superatividade, comunicar aos demais “a plenitude expressiva de uma vida”
302

, 

pois o indivíduo que a adota estaria livre de outras obrigações e só assumiria aquelas 

relativas às suas escolhas impostas apenas por preocupação consigo próprio. A 

superatividade, ainda, permitiria ao indivíduo restringir as possibilidades de tédio (a 

“experiência de dominação sempre definida por alteridade em relação a uma outra vida, 

aquela dos outros, percebida como interessante e plena”
303

), sobretudo quando também 

justificasse os esforços sobre si (via sobreinvestimento nos estudos, neste caso) pela via do 

altruísmo. 

São as relações “entre os recursos subjetivos que os indivíduos conseguem articular 

para que se sustentem a si mesmos e o entorno social existente na forma de redes e apoios 

materiais e simbólicos”
304

, os suportes invisíveis e ambíguos que aparecem nas falas de 

Vitor, por exemplo, como segue. O estudante de Geografia, quer ser professor e atuar no 

Grajaú, periferia da cidade de São Paulo onde cresceu; não se esforça para enriquecer e sair 

de lá, como supõe ser o desejo de seus colegas, segundo narra a seguir: 

 

Vitor: Então, eu não quero sair do Grajaú, agora, assim, mas numa visão 

minha, sei lá, de um cara que acabou de entrar na graduação, sei lá, não 

sei. Porque eu acho um bairro interessante de ficar e porque eu acho que, 

que precisa de gente, tipo, pra impulsionar, sabe? Eu acho que precisa de 

gente pra trabalhar na escola pública de lá e de gente boa pra trabalhar na 

escola pública de lá. Não um professor qualquer que tá lá pelo dinheiro, 

ou por isso, precisa de gente pra deixar claro as coisas, pra que as coisas 

evoluam, assim. E eu acho parte, hoje eu penso dessa forma, eu não sei se 

isso vai, sei lá, se eu vou querer passar em concurso público pra geógrafo 

e ir embora do, de São Paulo, assim, se eu vou querer tender pra área do 
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dinheiro, sei lá, né? Mas por enquanto eu acho que é importante você 

defender isso porque é um,é uma bandeira que eu tenho que levantar 

porque foi de lá que eu vim [respira profundamente, quase sem fôlego] e 

eu sei que tem outras pessoas que tipo se tiverem o mesmo, a mesma 

oportunidade que eu vão seguir o mesmo caminho, assim (...) Bom, aí eu 

acho que eles, sei lá, que eles querem ser ricos, querem sair, trabalhar, eu 

acho que, que, que... e não é uma coisa tipo... julgar, é julgar, porque a 

gente tem determinadas concepções, mas não é tipo que eu vá condenar, 

sabe? É assim ok, tipo, você tem toda a chance de querer é, é, é subir 

socialmente, porque você tá desprivilegiado num meio social pobre, do 

que a gente vive, então, você lutar pra ter uma realidade diferente daquilo 

que você tem, é uma coisa muito justificável, muito válida, sabe, sabe? 

Então eu acho que é mais uma escolha, tipo, de eu querer fazer isso, 

porque eu acho importante fazer, do que eu tô me privando e etcétera... 

porque daí eu teria escolhido outro curso, ou dentro desse curso buscar 

outras demandas que não sejam essas, assim. (Geografia noturno, 19 

anos) 

 

Por fim, como visto ao longo desta prova, a mobilidade na cidade traz uma 

ampliação da circulação entre grupos e identidades, abrindo horizontes e trajetos de 

experimentação importantes aos jovens. Em situações como as de incremento de renda 

familiar que possibilitam o adiamento do ingresso no mundo do trabalho por parte dos 

jovens – como visto anteriormente –, a importância política do mapa escolar
305

 aumenta no 

que diz respeito a colocar os jovens em movimento. 

Já fazendo um deslocamento, a prova a seguir começa pela discussão de outros 

suportes dos estudantes da USP aqui pesquisados e a relação não mais com a mobilidade, 

mas com a sociabilidade, com intuito de tratar, justamente, da adaptação e transformação 

desses jovens no que diz respeito aos seus laços sociais. O acesso à Universidade pode ser 

mais ou menos complexo no que diz respeito à aprovação no exame vestibular, em termos 

do deslocamento espacial diário em uma cidade de trânsito caótico como São Paulo, mas 

também no sentido dos laços partidos e criados para de fato chegar até aqui e se tornar um 

uspiano. 
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2.4 A PROVA DA SOCIABILIDADE 

 

ENGAJAMENTO E PARTICIPAÇÃO: VIVER A UNIVERSIDADE PARA 

SE TORNAR UM ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO 

(OU: USPIANO, SEGREDOS DE SUA FABRICAÇÃO) 

 

LUGAR DE FAZER AMIGOS É NA ESCOLA 

 

Já no início da década de 1990, o sociólogo português José Machado Pais chamava 

a atenção para a necessária pluralização da chamada “cultura juvenil”
306

, caracterizada 

pelo intercruzamento de tempos lineares e circulares com os contratempos que marcam a 

vida de um cotidiano muitas vezes de deriva “sem grandes princípios de navegação, em 

imprevisíveis rotas de aventura”, para apresentar uma hipótese acerca do grande e criativo 

investimento dos jovens no cotidiano: “entre os jovens, os tempos do presente – que são os 

do quotidiano – ganham ascendência sobre os tempos que lhes são adjacentes, os do 

passado e do futuro”
307

.  

É tempo de ser estudante, mas de experimentação na busca da autonomia; é tempo 

de construir a própria identidade (individual e coletiva)
308

. Tempo de preencher o tempo 
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com lazer e entretenimento, circular e desenvolver a sociabilidade ligada à diversão
309

. 

Mas não só: a compreensão da juventude como uma realidade heterogênea e multifacetada 

considera a frequência da relação do tempo livre com o lazer mas não deixa de abarcar o 

uso dos tempos pelas culturas juvenis para outras práticas de construção de suas próprias 

normas e formas de expressão e de modos de ser. Considera-se ainda, além dos projetos 

pessoais, a existência de condições materiais restritivas às oportunidades de fruição dos 

espaços de cultura e lazer (e da experimentação ali possibilitada), fator que converge para a 

constatação de que o lugar de se fazer amigos no nosso país é no próprio bairro ou mesmo 

na escola, como afirmam Brenner, Dayrell e Carrano, em análise da pesquisa Perfil da 

juventude brasileira: 

 

Ainda que as amizades sejam relações de natureza privada entre sujeitos 

particulares em contextos de ações coletivas ou não, os espaços de 

convivência pública são indispensáveis para a criação de condições 

sociais favoráveis ao estabelecimento de redes de amizades. Sobre isso é 

importante dizer que a amizade não é somente uma questão dependente 

da eleição livre nem da seleção por atração pessoal; a disponibilidade de 

amigos está fortemente referida à localização física e à inserção dos 

indivíduos na estrutura social (...). O tempo da juventude é o momento de 

transformações corporais e afetivas e de construção de identidades no 

qual a turma de amigos cumpre papel significativo na construção de 

subjetividades positivas. (Brenner, Dayrell e Carrano, 2005, p. 2009) 

 

Fora da escola e da família as relações sociais mais significativas da juventude, 

momento rico em manifestações de sociabilidade expressiva, não se encontram, contudo na 

lógica do mundo do trabalho, pois este “quando é precocemente introduzido no universo 

do jovem pobre, nem sempre estrutura sua identidade de forma nítida (...) Ao que parece, o 

trabalho torna-se mais fonte de renda (...) do que o exercício de um ofício que ofereça 

realizações pessoais”
310

. 

É assim que nesta prova se perseguirá as relações de fruição e de lazer dos jovens 

estudantes universitários pesquisados, mas também os processos de transformação 

identitária e, novamente via o suporte, as vias de realização pessoal. 

Desta forma olhar novamente para Danilo, estudante de Engenharia Mecatrônica, a 

partir dos usos que faz do tempo, possibilita perceber alguns aspectos da forma pela qual se 

relaciona com os outros. Já na primeira entrevista ele afirmou nunca ter tido um hobby, 

nem ter praticado esporte ou ter tido um lazer escolhido por conta própria, sobretudo 
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devido ao sobreinvestimento de tempo dedicado aos estudos e ao fechamento no seio 

familiar: com poucos amigos no bairro (“carente”) e só fazendo amizades na escola e 

apenas lá se encontrando com os amigos, Danilo passava o tempo livre quase 

exclusivamente com a família (em casa ou pequenas viagens). Segundo ele, além dos 

estudos e da participação em processo seletivo para um projeto de trabalho voluntário 

promovido por um grupo da própria Universidade, “fora isso, não... sei lá, acho que talvez 

eu não tenha tido tanto tempo pra me dedicar a tantas outras coisas, mais ficar em casa 

estudando, ou na universidade. Eu passo a maior parte do meu tempo aqui também.”. Tal 

postura, como já dito outrora, vem desde quando Danilo estava no Ensino Médio, quando 

usava o (maior) tempo livre que tinha para ficar em casa estudando, “não fazia outra 

coisa”. Quando começou a ter uma vida mais corrida, devido à realização do curso Técnico 

e depois, quando trocou este pelo cursinho pré-vestibular, saía da escola e ia para a Escola 

Técnica e depois ao PPVUSP à tarde, ele ficava muito mais tempo em casa, estudando. 

Agora, na Universidade, a própria avaliação dele é que “mas aí na universidade agora não 

tenho mais tempo livre para nada”. 

Neste contexto, quando perguntado sobre suas relações e atividades para além dos 

estudos e da família, Danilo não hesita em dizer “eu não sei, acho que é muito divertido 

ficar com a minha família e só (Risos). Não faço muitas coisas além disso.”. O estudante 

explica o que fazem em família e o quanto percebe que agora na Universidade começa a se 

distanciar também dela, para estudar: 

 

Danilo: (...) a gente... eu não sei talvez o que a gente possa, o que seja de 

diferente das outras famílias. A gente fica junto, conversa, sei lá, assiste 

televisão quando eu não to estudando e tal. Mas eu estou acostumado 

com isso, porque no Ensino... quando eu estudava na escola pública e tal 

era assim: eu saía de casa e ia para escola, voltava para, era um só 

período, voltava pra casa e ficava com a minha mãe, ficava com meus 

irmãos em casa, depois eles começaram a trabalhar, foi assim. Mas sei lá, 

meu tempo livre sempre foi mais isso: ficar com a família (...) Nem 

sempre eu tive um quarto com meu irmão, né? Nossa casa começou a 

ficar maior de uns tempos para cá. Mas, quando eu estudava, eu estudava 

junto com a minha família. Eu não tinha um quarto só pra mim, mas eu 

estudava na sala, enquanto alguém assistia televisão talvez, eu estava 

lendo. Mas agora, sei lá, acho que ficou mais separado. Eu começo a 

estudar, mas... mas estou mais distante da minha família, então... então eu 

fico no meu quarto às vezes e... quando eu não tô aqui, que eu fico de 

quarta e sexta-feira, às vezes eu prefiro ficar na universidade, porque aí 

sim eu tenho mais tranquilidade pra estudar. Às vezes, a quarta-feira que 

eu fico à tarde aqui, eu passo a tarde numa biblioteca estudando, a sexta-

feira também; prefiro estudar mais aqui do que em casa. (Engenharia 

Mecatrônica integral, 18 anos) 
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Outra chave que permite pensar sobre suas relações gira em torno das atividades 

escolares, possibilitando perceber o quanto parte significativa da vida cultural e relacional 

de Danilo esteve estreitamente vinculada à escola, como se vê em suas próprias palavras: 

 
Danilo: Quando eu estudava no meu, no meu Ensino Fundamental, eu 

tinha muito tempo livre. Estudava só de manhã, e... sei lá, fazia às vezes, 

acho que... eu fiz durante um semestre teatro na minha própria escola e, 

depois... mais atrás ainda, fazia um tipo de esporte: tinha gincana na 

minha escola e eu participava. Mas agora nem tanto; agora tá mais 

complicado (...) Então, as peças que eu saía para assistir eram na minha 

própria escola. Às vezes tinha excursão para ir assistir teatro e tal, então 

eu sempre fui bastante. Cinema nem tanto; quase nunca vou. E... só! Só 

mesmo! Não vou pra... não tem outra coisa não (...) Eu lia quando eu tava 

na escola mesmo. Não, eu tenho que ler, sei lá... Se eu não to fazendo 

alguma coisa, lista de exercícios e tal, eu tenho que ler alguma obra da 

própria matéria. De engenharia mesmo. Eu não tenho tempo pra ler outra 

coisa, me prejudicaria (...) eu não tenho muito contato com pessoas do 

bairro em si. Sei lá, mas vizinhos mais próximos e tal, pessoas mais 

próximas. Mas o contato ficou prejudicado porque eu não tinha tanto 

contato com eles antes, então agora... Não tinha antes, então agora, não 

tenho por falta de tempo mesmo. Quando eu tinha tempo livre, então eu 

não tinha tanto contato mesmo. Então... meus amigos sempre foram da 

escola e eu só via eles na escola. Não, quase não via eles, sei lá, às vezes 

só quando a gente marcava de fazer um trabalho junto. Então, sei lá, a 

gente ia na casa de algum, de alguém. Mas a maior parte do tempo que eu 

falava com eles era na própria escola. E na universidade isso ficou mais 

intenso ainda. Porque muita gente mora muito longe entre si. Então, eu 

venho da Zona Leste, tem gente que vem da Zona Sul, Zona Norte, então 

a gente precisa marcar um lugar bem específico pra se encontrar, fora 

isso, também, só na USP que a gente se vê. Então, eu to acostumado com 

isso desde o, desde o Ensino Médio, talvez. Quando eu estudava. 

(Engenharia Mecatrônica integral, 18 anos) 

 

Percebe-se que o padrão de sociabilidade do estudante foi mantido, no que diz 

respeito a fazer amigos nas atividades escolares; também alega ter mudado pouco seus 

hábitos de lazer e de diversão durante o primeiro semestre na Universidade, como segue: 

 

Danilo: Até quando eu tinha tempo no Ensino Médio eu não saía muito; 

agora nem poder eu posso, porque a faculdade, o curso é, por ser integral 

eu preciso ficar muito mais tempo aqui no, na USP do que em casa. 

Quando eu estudava só de manhã, em casa eu saía às vezes, mas não 

muito. Assim, eu acho que a USP toma muito do meu tempo, então... 

parte de lazer fica muito mais pras férias, assim. Não fazer nada já tá 

bom, né? [Risos] Nada pra USP, já tá ótimo. Mas assim, a gente 

aproveita pra viajar. Eu viajo muito com a minha família; a gente vai pra 

praia, interior de São Paulo, que a gente tem parente em São José do Rio 

Preto, também. São mais atividades de lazer, assim (...) É, amigos, 

amigos que eu fiz... não são da faculdade, até; os meus amigos são mais 

do Ensino Médio, que eu tenho contato até hoje, que eu... são eles que às 
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vezes eu marco pra sair. Na faculdade eu não fiz não, não tenho esse tipo 

de amizade pra sair junto, pra marcar pra ir em algum lugar. Meus amigos 

do Ensino Médio sim. [Aqui na USP] Tem, tem projeto, mas assim, é 

muito... muito a questão acadêmica, né? A gente se reúne e nossos 

encontros são pra isso, pra, pra, pro projeto; marcar pra sair, assim, como 

amigos, talvez, não muito (...) não frequento festa na USP, na Poli 

também não (...) Talvez não seja muito a minha praia. Sei lá, eu não sei o 

que eles fazem também. Acho que não tem nada de interessante. Eu 

costumo receber os calouros mas... não nesse sentido de fazer festa. 

(Engenharia Mecatrônica integral, 18 anos) 

 

 

Não fazer amigos na Universidade, não investir em outras atividades com os 

colegas de curso para além das tarefas acadêmicas, como trabalhos em grupo, passa 

também pelo sentimento de pertença e pelo projeto de vida do estudante, muito voltado à 

família e ao local de origem, como relata: 

 

 

Danilo: Jardim Figueiredo, não é muito conhecido, mas é, é... perto do 

Parque São Francisco, perto da Estação Antonio Gianetti. E... Sei lá. Uma 

zona carente, talvez, mas... que eu já estou acostumado a viver lá. Então 

pra mim hoje não tem tanto... é assim, eu vejo dois mundos muito 

diferentes todos os dias. Eu venho prum bairro nobre e volto prum bairro 

carente. Ah, sei lá, carente de... Carente de urbanização, talvez, sei lá. 

Não tantos... não tem muitos, tantos hospital, não tem tantos hospitais, 

tem mais coisas básicas mesmo: supermercado, farmácia, artigos de bens 

de consumo direto. Não tanto assim como uma área mais urbanizada. 

Aqui não, eu venho pra cá e já é mais tanto urbanizado quanto 

arborizado. Então, sei lá, eu vejo essa diferença e tal. Então, no começo 

isso foi, subiu pra cabeça. Eu, sei lá, não queria estudar na USP por causa 

disso, sei lá, eu não queria sei lá, eu via muita coisa diferente nos, eu via 

os dois lados da moeda muito de perto e eu ficava com essa crise “ah, a 

qual deles eu pertenço? Eu pertenço a esse bairro em que tô com a minha 

família, que eu sempre estudei aqui, com as pessoas que eu tô 

acostumado, ou eu tenho que migrar pra esse, começar a ficar nesse 

bairro nobre e me misturar com pessoas de... talvez, na POLI, 

principalmente, de outra classe social? Qual deles que eu pertenço, ou 

qual deles que eu quero pertencer?” Eu pensava isso, mas, sei lá, eu to 

lidando bem com isso agora. Sei lá, eu sei que... Ah, na universidade eu 

to plantando alguma coisa, mas não é aqui que eu vou ficar o tempo todo. 

Na verdade, eu quero trazer da Universidade coisas pro meu bairro. Então 

eu vejo o que é bom lá, aprendo o que é necessário lá, depois, quanto eu 

tiver formado lá, num bom emprego eu vou, sei lá, voltar pro meu bairro, 

ou então, pegar as pessoas que eu gosto, minha família, por exemplo, e 

migrar talvez pra uma condição melhor. Acho que é isso que eu tenho 

planejado todo esse tempo, sei lá, ter um sucesso profissional e 

financeiro, para poder dar um futuro melhor para a minha família. 

Sempre foi assim. (Engenharia Mecatrônica integral, 18 anos) 
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AS AMBIGUIDADES DO ALTRUÍSMO: MISSÃO OU PROTEÇÃO? 
 

Meses depois, na segunda entrevista com o estudante, uma pequena mudança em 

relação à falta de tempo permite uma ponderação acerca da continuidade e possível início 

de transformação de sua identidade: o acréscimo de mais um compromisso. As 

ambiguidades e aparentes contradições caracterizam a sociabilidade truncada de Danilo, 

um estudante que relata não ter tempo (nem renda própria) de decidir autonomamente uma 

atividade individual de lazer por si mesmo, porque precisa se dedicar aos estudos 

demandados pela graduação, cujo nível de exigência é tamanho que nenhum estudante da 

Poli trabalha, mas que assumiu as responsabilidades decorrentes de um trabalho voluntário 

em uma escola, além da demanda de tempo para preparação das atividades e os custos 

relativos ao transporte até lá. Sobreprotegido no seio familiar, ele também se “protege” 

identitariamente, se mantém pelo suporte invisível do sobretrabalho entendido 

imaterialmente, como superatividade, se superocupando para se distinguir socialmente 

(não precisar de um trabalho remunerado), a despeito das implicações subjetivas que ela 

pode ser a expressão (ou, hipoteticamente falando, se trata apenas de uma tentativa de 

resguardar a vida privada da esfera pública, ou, ainda, de não valorizá-la, justificando 

assim a ausência de atividades ou relações fora do clã familiar)
311

.  

Assim, como a muitas outras pessoas em condições parecidas, é possível que o 

trabalho-sem-fim (ainda que convertido em estudo-sem-fim) tenha se convertido em único 

horizonte temporal a partir do qual seja possível a Danilo sobreviver existencialmente? A 

despeito das necessidades materiais e concretas (do trabalho seriam aquelas provenientes 

dos rendimentos, mas não o seriam também as do estudo?) a necessidade aqui parece 

remeter mais “a uma dificuldade muito concreta para sustentar-se na vida”, no sentido dos 

suportes existenciais anunciados e aplicados por Martuccelli e Kathya Araujo no estudo 

dos desafios comuns enfrentados pelos chilenos, povo que figura no topo da lista dos que 

mais horas trabalham, segundo dados que analisam. Na publicação de tal estudo realizado 

conjuntamente, os autores afirmam a respeito do uso do tempo pelos chilenos que, de 

forma parecida com Danilo e com muitos outros estudantes de perfil semelhante que se 

fecham para o “espaço da rua” ou são enclausurados pela vigilância e controle familiar
312

, 
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 Martuccelli, 2002, pp. 84-85. 
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 Ver por exemplo as conclusões de Jailson de Souza e Silva sobre a resposta à questão título de seu estudo 

apresentado em “Por que uns e não outros?”, quando, ao debater o chamado mito da demissão parental de 

famílias populares afirma: “o filho que estiver mais voltado para os mecanismos de socialização do ‘mundo 

da rua e/ou do campo profissional, e buscando ser aprovado ou conquistar neles uma posição superior, 

tenderá a ter um menor interesse em atuar no campo escolar – caso as disposições requeridas nesses campos 
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se superocupam e tratam a possibilidade de ter tempo livre para si como uma utopia 

(situação desejada, mas impossível de ser alcançada):  

 

Esta utopia individual, agudamente estendida, denuncia um desequilíbrio, 

o qual, desde uma visão crítica, poderia se assemelhar ao do perfil de um 

indivíduo amputado: reduzido ao domínio laboral e familiar, e devendo 

constantemente renunciar, em doses diversas, à sociabilidade, à 

participação cívica ou religiosa e ao tempo pessoal. (Araújo e 

Martuccelli, 2012, p. 201) 

    

Então, em suas próprias palavras, este é o processo que o estudante vive: 

 

Danilo: Ah, o segundo semestre eu achei mais tranquilo. É, eu achei mais 

tranquilo porque eu tive praticamente a mesma quantidade de matérias, só 

que, não sei se a questão do horário tava mais flexível, eu fiz matérias 

mais razoáveis [pondera um pouco antes de usar o termo]. Eu achei mais 

tranquilo. Ah, eu não sei. Ah, sei lá, mais fácil, talvez [Risos]. É, foi mais 

fácil. Porque as matérias do meu primeiro semestre que eu tive mais 

dificuldade, acho que no segundo semestre não tiveram continuações não. 

Então, eu acabei tendo continuação de matérias que eu tive mais 

facilidade. Totalmente não, mas eu acho que eu vou conseguir superar ao 

longo do curso, né? Principalmente nas matérias de programação que eu 

não nunca, eu nunca tinha programado antes. No primeiro semestre teve 

uma disciplina de introdução; foi bem complicado pra mim. Mas eu 

consegui passar. E... como eu sou da Mecatrônica, ao longo do curso eu 

vou ter muitas outras matérias de programação, eu acho que eu vou 

acabar me adaptando (...) eu não sei por que, mas eu acho que no segundo 

semestre  eu consegui controlar mais o meu tempo. Talvez porque no 

segundo semestre do ano passado, eu... eu comecei uma atividade 

paralela, eu comecei a dar aula de Matemática em uma escola pública (...) 

um projeto voluntário. Por causa dessa minha atividade, que me demanda 

tempo também, todos os sábados, eu acabei sendo meio obrigado a 

controlar mais o meu tempo, então eu acabei conseguindo saber, acabei 

conseguindo mais é... dividir o tempo da faculdade com o projeto; foi 

bom nesse sentido (...) porque... conforme você vai preenchendo mais a 

sua grade horária, você vai ter uma... se não fizer agora eu não vou ter 

mais tempo pra fazer, então... Você acaba controlando mais o tempo, eu 

                                                                                                                                                    
sejam distintas.”. (Souza, 2003, p. 132). Deve-se destacar, entretanto, a referência ao estudo de Terrail sobre 

sucesso escolar de filhos de operários franceses, segundo o qual uma das estratégias familiares mais exitosas 

é de vigiar e controlar os filhos, prática comum entre as famílias religiosas do grupo pesquisado por ele. (Cf. 

Terrail, 1990). Daniel Thin em sua pesquisa sobre a relação de famílias pobres com a escolaridade dos filhos 

destaca o desenvolvimento de técnicas de controle da influência externa sobre os filhos, o que, no jogo entre 

os limites estreitos, vigilância e liberdade, não parece, segundo ele, implicar em existência de “um 

enquadramento permanente das crianças ou uma falta total de autonomia. A lógica de controle exterior pode 

muito bem cohabitar nas famílias estudadas por nós com uma grande liberdade das crianças em particular em 

suas relações com o grupo de pares do bairro. O importante é sobretudo que estamos no oposto das práticas 

que visam de maneira privilegiada de transmitir e fazer interiorizar uma moral por um discurso educativo, de 

produzir disposições por explicitação de princípios morais, que permitam às crianças fazer autonomamente 

parte das coisas, de discernir as ‘boas’ das ‘más’ influências. Trata-se antes de vigiar, de proibir ou limitar as 

ações das crianças, particularmente no exterior do domicílo familiar, do que de inculcar regras de segurança, 

de moralidade... às quais as crianças submetiriam seus comportamentos.”. ( Thin, 1998, pp. 111-112).  
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acho (...) é claro que você não pode fazer tudo o que você quer fazer. Eu, 

por exemplo, sei lá, eu tenho em mente outras atividades que eu gostaria 

de fazer, mas eu acho que não é o momento, porque não daria tempo. 

Mas eu consegui conciliar bem a parte do projeto com a parte acadêmica 

minha e deu certo até agora (...)Eu me dedico muito a, a essas duas 

atividades durante o semestre. Quando eu não tô fazendo nenhuma dessas 

eu estou em casa, ou... porque o curso de Engenharia demanda muito 

tempo, então eu tenho que me dedicar em casa também, tem muito 

projeto pra fazer. É... o projeto de Matemática que eu dou aula também 

exige muita dedicação durante toda a semana que eu tenho que preparar 

minha aula durante toda a semana, né? Tenho que fazer relatório de aula, 

fazer relatórios da faculdade, então... [Ri] não sei, acho que quando eu 

não tô fazendo isso eu tô comendo ou tomando banho. [Risos] É... não... 

eu nunca tive muito lazer assim, eu acho que ficar com a família, visitar 

meus parentes, eu acho que é mais nesse sentido. Agora uma atividade 

minha só? Eu não sei dizer. (Engenharia Mecatrônica integral, 18 anos) 

 

Danilo optou por participar de um projeto voluntário, o Matemática em Movimento, 

subsidiado pelo Grêmio da POLI, desde o segundo semestre de 2014, relacionado à 

educação, algo que, como afirma, “uma coisa assim, que eu... gosto de fazer” cujo 

interesse provém do fato de se identificar com o público alvo, “eu fiquei mais interessado, 

porque eu também sou de escola pública”, alunos de escolas públicas como ele, ainda que 

afirme não ter tempo para desenvolver outras atividades que “sempre teve vontade de 

fazer”, como praticar algum esporte, sobretudo agora na POLI, que “é muito forte nesse 

quesito da Atlética e tal”, como explica: “Eu gostaria de ter entrado, mas optei por não, 

porque achei que teria que tomar muito do meu tempo e eu abri mão disso pra poder me 

dedicar mais à faculdade (...) é isso; é uma coisa que eu gostaria de fazer, mas que eu não 

faço porque pode comprometer o meu horário.”. 

A participação em tal projeto, para o estudante, só exige dele tempo, “a única coisa 

que precisa se dedicar, precisa oferecer é o tempo... só isso. O que eu gasto basicamente 

com o projeto é condução só, mas só aos sábados.”. Ele que se mantém com as bolsas que 

recebe da Universidade não pensa em trabalhar durante o curso, pois, a despeito da vontade 

individual, cursa uma faculdade integral, na qual “ninguém da minha faculdade trabalha, 

tem emprego, emprego emprego [enfatiza], né?”. Danilo não sente nenhuma contradição 

em não ter tempo para se dedicar a um lazer pessoal e aderir a um projeto voluntário que 

lhe exige tempo; ao contrário, como afirmou, parece que conseguiu se organizar melhor 

nos estudos passando a se dedicar às atividades do projeto (preparar aulas, ir até a escola 

aos sábados encontrar os alunos e fazer um relatório sobre a atividade). Da mesma forma 

que este projeto parece ocupar um lugar em seu projeto de vida que não contradiz a falta de 

tempo, também não o faz com a falta de remuneração; se não estava no horizonte se 
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dedicar ao lazer, também não estava ter renda além das bolsas, pois segundo ele, os colegas 

de curso no máximo fazem “alguma coisa, sei lá, de final de semana, talvez. E... até porque 

não tem tempo, porque o curso é integral. Não tem nem como trabalhar, no máximo 

estágio, mas a partir do terceiro, quarto ano, que a grade horária fica mais flexível 

justamente pra isso. E eu consegui me manter na Universidade com a bolsa que eu 

consegui, bolsa da USP.”. 

É interessante perceber algumas semelhanças de tal processo vivido por Danilo 

com Camila, estudante que mora longe da USP, que demonstrou problemas de organização 

para acompanhar o curso de graduação, acumulando muitas das atividades oferecidas no 

interior da vida universitária e sendo reprovada em algumas disciplinas, quem, ao mesmo 

tempo em que declara ter restrições financeiras que afetam, inclusive, a sua residência em 

pensão ou república próxima à Universidade (teve problemas com a documentação exigida 

para a concessão de moradia no CRUSP), tendo uma vida regrada de consumo dada a 

destinação de parte da renda familiar ir para a manutenção dos cavalos mantidos pelo pai 

(manobrista de um restaurante com baixo rendimento) e da instabilidade de saúde da mãe 

(enfermeira com quadro crônico de depressão em risco de demissão no hospital no qual 

trabalha) não cogita “largar” o cursinho preparatório para o vestibular popular no qual 

trabalha voluntariamente. A despeito dos problemas e necessidades objetivas e de afirmar 

que “atualmente uma das coisas que eu mais penso é em trabalho”, “um objetivo lá pra 

frente onde dá pra colher frutos mais abrangentes”, a estudante assumiu mais 

responsabilidades no cursinho popular da FEA, coordenando o processo seletivo dos 

alunos, atividade que demandava presença constante inclusive no período de férias 

escolares na Universidade, período no qual, em suas palavras, trabalhou “freneticamente”, 

vindo de sua cidade à Universidade todos os dias das férias para cumprir com o 

compromisso (com os outros) que assumiu para si. 

Coerentemente com os princípios já anunciados por Camila de perseguir seus 

objetivos “sem deixar nada subir à cabeça”, “sem deixar ninguém para trás”, o altruísmo 

expresso pelo medo de “ficar egoísta”, “dar certo na vida e não olhar para o lado”, ficando 

de “cabeça fechada”, de certa forma se coaduna com os objetivos de trabalhar no setor 

público, pois “não quer ficar rica com o trabalho, mas sim fazer a diferença”. A estudante, 

expõe parte da importância (um apoio afetivo?) dessa sua relação com o trabalho 

voluntário realizado na Universidade. Ela conta as razões de não se questionar sobre a 
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continuidade de dedicação ao trabalho voluntário ao invés de procurar um remunerado, no 

que revela todo o sentido desta atividade em sua vida:  

 

Camila: Olha, eu não me questiono; eu tenho certeza do que eu faço, 

sabe? Eu amo muito o que eu faço; eu nunca me questionei. O que, quem 

mais me enche o saco com isso são parentes sem ser do núcleo familiar: é 

tio e tia. Não tem, tipo, não tem jeito: eles não entendem. “Ah, mas por 

que que você não bata ela pra trabalhar, Marina?”, ela fala pra minha 

mãe. “Por que tá fazendo isso? Bobeira”, sabe? Então, assim, tio e tia me 

irritam extremamente com essas coisas. Meus amigos mais antigos 

também, do Ensino Médio, não  entendem muito bem e às vezes, por 

exemplo, tem algumas vezes que eu deixei de sair com eles num sábado 

porque no sábado eu tinha alguma coisa pra fazer no cursinho. Eles 

falavam: “nossa, você vai deixar de sair com a gente pra fazer um 

trabalho de graça?”.Ou então, às vezes, eu deixava de sair porque eles 

queriam ir num, num... queriam sair prum lugar muito luxuoso, que ia 

gastar muito dinheiro. E eles sabem que eu gosto de coisas mais simples. 

E eu falava “ah, eu não vou, é muito caro.” E eles falavam: “ Por que 

você não sai do cursinho e começa a trabalhar pra poder ir com a gente?”. 

Então, isso são coisas que me deixam chateada. Mas assim, com a minha 

família a única questão é o ciúmes da minha irmã em relação ao cursinho 

e de resto, eles me apóiam muito. Meu pai não entende muito o que é o 

cursinho; pra ele é um projeto que eu tenho que fazer pra faculdade, 

ponto. Pra ele é só isso. Minha irmã, minha mãe entendem perfeitamente; 

teve um dia, até, no Enem, que a gente tinha que fazer panfletagem. Eu 

fui com a minha mãe, né?, que... ela disse, ela até se ofereceu pra me 

ajudar. Depois que a gente terminou ela me deu um abraço e disse que 

tava orgulhosa de mim. Então, foi muito importante esse dia pra mim. 

Tipo, ela até chorou, falou que tava muito orgulhosa, que eu fazia um 

trabalho muito bonito. Então, tipo, eu fiquei muito feliz com isso. Minha 

mãe, super, assim, então, é mais em relação aos meus parentes, que ficam 

enchendo o saco, muito. [Risos] Mas, quando começam a falar a minha 

mãe já corta, sabe? Ela sempre me defende. Ela fala “eu sei o que é 

melhor pra minha filha, é assim mesmo. Enquanto eu mandar, enquanto 

eu conseguir manter ela debaixo da minha asa eu vou manter. Não 

interessa que ela trabalhe”. “Ah, mas ela vai fazer vinte anos” [muda a 

voz] Minha mãe fala: “não importa, ela tem que se dedicar nisso mesmo, 

no que ela gosta”. Enfim, ela sempre me apóia demais e me defende. E 

isso é muito importante (...) Nunca [se questionou], em nenhum 

momento; muito pelo contrário, eu faço tudo aquilo com o maior amor, 

assim, eu gosto muito, nunca coloquei. (Ciências Atuariais, 19 anos) 

 

A síntese que esse apoio representa para ela pode ser expressa pela afirmação de 

que prefere o cursinho à graduação, pois naquele consegue se dedicar totalmente (além de 

estar começando um namoro com um rapaz que também trabalha lá), enquanto nesta 

encontrou dificuldades acadêmicas e de adaptação (com os colegas, com a distância em 

relação aos professores, com o ritmo, atividades, “forma como os professores ensinam” e 

avaliações solicitadas pelos docentes ao longo do curso e com o uso o tempo “para dar 

conta daquilo que os professores jogam”).  
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FAZER O SOCIAL PARA FAZER O ESSENCIAL: O PAPEL DA SOCIABILIDADE 

NA CONSTITUIÇÃO DA CONDIÇÃO DE ESTUDANTE PARA O UNIVERSITÁRIO 

 

É possível que as dificuldades encontradas inicialmente por Camila diminuam com 

a progressiva superação dos problemas de agenda e do estranhamento inicial do “ambiente 

muito diferente”, “um cenário diferente” composto por alunos em sua maioria de 

“realidade muito diferente” e professores inacessíveis – como disse na primeira entrevista 

ao final do primeiro semestre. Já no final do segundo semestre, além de considerar que “já 

estava pegando o jeito dos professores”, a estudante relatava que tinha começado a 

estabelecer relações de amizade com colegas do curso, com quem começou a sair, ir a 

festas, frequentar a casa uns dos outros e até mesmo a viajar, num claro sinal que estava se 

enturmando. A estudante conta como foi o uso do tempo no segundo semestre de 2014: 

 

Camila: Ó, entre essas coisas eu tava com um projeto paralelo também 

com uns amigos meus de... a gente tava indo em escolas púbicas, é que é 

assim: eu tenho muito interesse sobre assunto, assim, sabe? Sobre 

vestibular, sobre a inclusão das pessoas na área da Educação. Eu tava 

tentando fazer uma optativa aqui na Educação, só que eu não consegui. 

Mas, assim, enfim, eu tenho muito interesse nessa área.  

Então, por exemplo, a gente fez esse projeto que era de ir nas escolas 

públicas, a gente ia dar uma palestra pra falar sobre o vestibular. Ou... a 

gente dava dicas, falava em geral que existia a USP, existia a Unesp, a 

Unicamp, o Enem; explicava em uma palestra de 50 minutos. A gente 

foi... sete escolas que a gente conseguiu e a gente ficava o dia inteiro, 

sabe? Passava por todos os segundos e terceiros anos. Foi uma coisa 

muito legal que, tipo, usou do meu tempo, porque tem que se planejar, 

entrar em contato, ir lá. Outra coisa, também, é... tava muito ativa, assim, 

politicamente também nas coisas em relação ao meu curso, é... porque eu 

acho que tem muitas injustiças no meu curso, sabe? O fato, por exemplo, 

de a gente só ter uma turma e o tempo máximo pra gente ser a mesma 

regra das outras, dos outros cursos, eu acho muito injusto. Porque, por 

exemplo, se a gente pegar duas reprovações de matérias que são pré-

requisitos, a gente usa o tempo máximo e não pode fazer um intercâmbio. 

Agora, se você for de uma outra turma, que seja as Ciências Sociais, por 

exemplo, que tem vespertino e noturno, ainda tem a, ainda dá pra você 

balancear, pegar uma matéria ou outra. E a gente não. Então, algumas 

dessas coisas, como outras coisas que acontecem no campo do meu curso, 

eu tava procurando assim junto com os representantes discentes a pegar, 

sabe? Colher assinaturas, dar ideias. Participei um pouco também do 

centro acadêmico, no semestre passado eu consegui. É... algumas 

palestras que tinham na FFLCH, eu sempre tava tentando participar, 

principalmente do núcleo de Ciência Política, que eu gosto muito dessa 

área, inclusive eu vou fazer optativas esse semestre lá. Hã... deixa eu 

ver... mais essas coisas em geral, me dedicar à minha família, me 

dediquei muito aos meus amigos, também, eu acredito, que eu saí muito 

mais. Conciliar a viagens e... balancear tudo isso, no geral, acho que (...) 
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Ah, assim, é chamar pra ir em casa. Ir em casa de um ou outro, ou ir 

festas da USP mesmo, ou em viagens, como o BIFE, por exemplo, que eu 

fui (...) são mais daqui. Mas tem os meus amigos do Ensino Médio, que 

eu tô tentando manter contato, sair com eles pelo menos uma vez por 

mês, no mínimo assim, sabe? Quando tem  aniversário a gente se reúne, 

ou outras coisas. Então, tanto os amigos daqui, quanto os amigos antigos 

eu consegui bastante no segundo semestre cumprir esses laços, coisa que 

no primeiro semestre eu não tava conseguindo. Porque eu não tava com 

muitos amigos aqui e eu tava distante dos meus amigos antigos. Então, 

assim, em relação a todas essas coisas, eu acho que eu evoluí bastante, 

sabe? Do primeiro semestre pro segundo. (Ciências Atuariais, 19 anos) 

 

Diferentemente de Camila, Elisa demonstrou desde o primeiro semestre plena 

adaptação à vida universitária, tanto no aspecto do domínio de conhecimentos, quanto em 

relação às regras institucionais, elementos daquilo que Alain Coulon (a partir de 

contribuições da etnometodologia) designa como afiliação: 

 

Afiliar-se é naturalizar – ao lhes incorporar – as práticas e os 

funcionamentos universitário, jamais prontos no habitus dos novos 

estudantes. É conhecer os etnométodos locais que permitem a princípio 

compreender o trabalho das regras, fundamentalmente incompletas e 

indexicais, que contém sempre “a cláusula et caetera”, para, em seguida, 

ser capaz de fazer um uso metafórico que abre o espaço da interpretação, 

até mesmo da transgressão. A interpretação ou a transgressão aparecem 

como signos evidentes de afiliação (...). (Coulon, 2005, p. 221). 

  

Assim, é evidente que sozinhos os estudantes recém chegados ao Ensino Superior, 

sobretudo aqueles sem a familiaridade pregressa com tais instituições, não conseguiriam 

sem apoios dominar as regras (para além de conhecê-las e respeitá-las), se apropriar dos 

códigos secretos das linguagens, procedimentos, instâncias e suas siglas e, inclusive, 

descobrir as temporalidades ocultas (as quais permitem antecipar o futuro e, por exemplo, 

saber o que fazer com as enormes listas de referências bibliográficas apresentadas nas 

ementas) que regem a vida universitária de um estudante tido como competente
313

. Mas 

para ser autônomo no interior daquele universo específico ou se adotam práticas 

específicas de adaptação nas instituições (via políticas e programas desempenhados por 
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 Processo que se daria por três tempos diferentes e subsequentes: do estranhamento (quando se vivem as 

rupturas), da aprendizagem (quando o estudante deve iniciar o trabalho de se tornar um estudante autônomo, 

que consegue se organizar e realizar o bom uso do tempo e a estabelecer rotinas e estratégias para vencer o 

anonimato e dar conta das tarefas demandas aos estudantes) e, por fim, da afiliação (momento de domínio e 

uso proficiente da linguagem, dos códigos, regras e exigências da universidade, tornando-se, assim, um 

membro daquela comunidade), segundo Coulon, 2005. 
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atores específicos, como professores e funcionários), ou se conta com a atuação mediadora 

de outros estudantes
314

. 

Em conclusão à pesquisa de mestrado desenvolvida na Universidade Federal da 

Bahia, Ava Carvalho Carneiro inspirou-se nas concepções sobre afiliação desenvolvidas 

por Coulon e na etnometodologia para empreender um estudo sobre a permanência de 

quatro estudantes de origem popular ingressantes via políticas de ação afirmativa em 

cursos de grande prestígio social (Medicina, Direito, Engenharia e Odontologia) naquela 

instituição de Ensino Superior. Preocupada em abranger os distintos modos de enfrentar as 

questões relativas à afiliação intelectual e institucional da vida acadêmica (além das 

demandas de ordem material, pela via da necessidade financeira) e as estratégias adotadas 

pelos estudantes, a pesquisadora destaca a importância das relações estabelecidas por eles 

com os diferentes atores universitários. Ao perceber uma disparidade na circulação e 

acesso às informações relativas aos programas de apoio e às políticas de permanência 

daquela instituição junto aos estudantes (os moradores das residências estudantis se 

mostraram mais bem informados e capazes de manipular ativamente as informações que os 

demais) e destacar a relevância das interações cotidianas com os professores (além das 

questões pedagógicas, as quais, segunda ela, em geral mas sobretudo nos cursos de maior 

prestígio, não consideram o perfil dos novos estudantes e reproduzem práticas defasadas), 

Ava Carvalho destaca a importância do estabelecimento de relações interpessoais para o 

processo de adaptação do jovem estudante àquela nova e complexa realidade: 

 

Para afiliarem-se, os estudantes de origem popular precisam 

constantemente recorrer a outros alunos, ou eventualmente a funcionários 

e professores. A entrada na educação superior convoca esse jovem a fazer 

parte de novos grupos e a estabelecer novas interações. Sendo assim, é 

possível presumir que sua permanência dependerá da natureza das 

relações que eles estabelecem no interior da universidade (...) Há uma 

distância declarada e reafirmada [com os docentes] ao longo das 

entrevistas, principalmente quando os universitários comparam as 

relações que eram mantidas com os professores ainda no ensino médio. 

Parece necessário incentivar novas formas de aproximação entre 

estudantes e funcionários, mas principalmente entre estudantes e 

professores. (Carneiro, 2010, pp. 91-92) 
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 Cf. Coulon, 2005 e Felouzis, 2001 no caso francês. Já há estudos e propostas de melhorias institucionais 

para a promoção da afiliação no Ensino Superior brasileiro, cf. O conceito de afiliação estudantil como 

ferramenta para a gestão pedagógica da Educação Superior (Sampaio e Santos, 2012). Disponível em: 

http://aforges.org/conferencia2/docs_documentos/Paralela_1/Sampaio_Sonia%20(UFB-Brasil).pdf. Acesso 

em out/2015.  

http://aforges.org/conferencia2/docs_documentos/Paralela_1/Sampaio_Sonia%20(UFB-Brasil).pdf
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Entretanto, se a distância entre o contexto universitário francês e o brasileiro 

importa
315

, importa também perceber as mutações do sistema de ensino (algumas 

decorrentes de sua expansão
316

, outras de recentes mudanças implementadas naquelas 

instituições mencionadas por Coulon, tais como: melhorias no acolhimento dos estudantes 

(inclusive no nivelamento acadêmico dos ingressantes mais fracos), desenvolvimento 

lógico e progressivo da especialização curricular (além de projetos reflexivos, rumo à 

profissionalização, atrelados a projetos pessoais e profissionais pelos estudantes), abertura 

de possibilidades de mudanças de curso ao longo dos estudos de graduação, definição de 

professores de referência para trabalho de tutoria, com controle continuado e próximo, 

oferta de cursos de línguas estrangeiras, implementação de mecanismos de suporte a 

estudantes em vias de abandono do curso e avaliação sistemática dos cursos e dos 

professores
317

. 

As ponderações levantadas pelo sociólogo Georges Felouzis a respeito do processo 

de adaptação e afiliação dos estudantes às instituições universitárias, a partir de pesquisa 

que acompanhou 50 estudantes universitários de diferentes instituições por dois anos (200 

entrevistas foram realizadas, no começo e no término de dois anos universitários) 

apresentam outras nuances às ponderações feitas anteriormente por Coulon que contribuem 

para a discussão da vida universitária dos estudantes da USP ora em curso. Ainda que 

sejam instituições organizados em um formato que chamamos aqui no Brasil de ciclo 

básico e que forneça mais possibilidades de ramificações internas (com diplomas mais 

longos ou mais curtos, de acordo com o desempenho e a vontade dos estudantes, 

fornecidos a partir do término do segundo ano), alguns pontos levantados por Felouzis a 

partir da pesquisa mencionada podem encontrar ressonância em uma instituição tão 
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 Ver, por exemplo, algumas colocações a respeito no prefácio do sociólogo francês radicado no Brasil 

Bernard Charlot contido na tradução brasileira do livro mencionado de Alain Coulon, sob o título A condição 

de estudante: a entrada na vida universitária, 2008. 
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 O processo de expansão territorial e ampliação do acesso em diálogo com políticas de unificação global 

dos cursos (sobretudo a “harmonização” proposta pelo Pacto de Bolonha) é discutida em diferentes textos 

agrupados por Georges Felouzis em Les mutations actuelles de l’Université, 2003. 
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 O sociólogo Alain Coulon menciona o plano de reformas das instituições de Ensino Superior francesas em 

conferência ministrada em junho de 2010 em Colóquio realizado na Bahia pelo Observatório da Vida 

Estudantil UFBA-UFRB e publicada sob o título de O sucesso estudantil e sua avaliação: que política 

universitária é possível, no livro Observatório da Vida Estudantil, publicado em 2012, que agrupou alguns 

trabalhos então apresentados e discutidos, organizado pelas professoras Sônia Maria Rocha Sampaio e 

Georgina Gonçalves dos Santos. No texto mencionado, Coulon reatualiza a primeira consideração sobre as 

mudanças do sistema de Ensino Superior francês em relação às suas constatações da década de 1990 (sobre 

os impactos da reforma universitária francesa de 1984) anteriormente apresentadas no Prefácio à Segunda 

Edição de Le Métier d’Étudiant, 2005. 
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complexa e diversa como a Universidade de São Paulo e seus variados cursos, institutos, 

departamentos, programas e, inclusive, vários campi.    

Segundo Georges Felouzis, para além das questões outrora levantadas por Coulon, 

não seriam a adaptação ao espaço ou o aprendizado das regras e as rupturas vividas sobre o 

modo de “estrangeiro” de quem pouco decodificou as regras implícitas da vida 

universitária os principais fatores de fracasso ou abandono dos cursos; para ele o que 

caracteriza os estudantes e constitui a verdadeira ruptura para eles na entrada à vida 

universitária diz respeito à inserção em um contexto no qual as relações entre os indivíduos 

são muito fracas, sem objetivos coletivos e meios de consegui-los. Tal afirmação é feita na 

medida em que o sociólogo compara as características do ensino secundário (marcado pelo 

forte enquadramento organizacional e intelectual dos alunos, via proposição clara de 

objetivos pelas escolas, instituições responsáveis, inclusive, pela oferta dos meios 

necessários para atingir estes mesmos objetivos coletivos, ditando cotidiana e 

constantemente o uso do tempo, a carga de trabalho, por meio da fixação de programas de 

cursos, atividades com comandas claras e mecanismos de controles regulares), que marcam 

fortemente os bons alunos pelo seu percurso escolar (no que diz respeito tanto às suas 

aprendizagens, quanto na visão que têm de si mesmos), com a ruptura causa na entrada da 

Universidade, cujos objetivos não são explícitos em muitos cursos (trata-se de se formar 

para ter mais conhecimento e cultura, para ser um bom profissional, para ter uma 

carreira?), cujos meios são livres às vontades de cada um (cada um define seu tempo e os 

modos de trabalho pessoal nos estudos). Como afirma: 

 

Em outros termos, os estudantes chegam num universo onde é necessário 

“ver o que não é mostrado e entender aquilo que não é dito”, mais 

precisamente um universo onde o mais importante não é o que é dito, mas 

o que não é dito. Do ponto de vista deles, este contexto aparece como 

uma organização fluida, no sentido em que nada de preciso lhes é 

demandado. De um ponto de vista mais geral, pode-se avançar que este 

contexto, proposto pela Universidade, revela uma instituição fraca (...) 

essencialmente porque coexistem, no seio da Universidade, vários 

princípios de legitimidade em concorrência e, portanto, vários objetivos 

(...).  (Felouzis, 2001, pp. 14-15) 

 

Mais, ainda, outro aspecto da dubiedade institucional de demandar “tudo” ou 

“nada” de seus membros, pela falta de clareza dos objetivos dos cursos universitários, 

Felouzis indica também a relação (de quase anonimato, pela distância marcada que se põe 

entre ambos) entre estudantes e professores como mais um índice de imprecisão e 
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incertezas, uma vez que as comandas são frequentemente pouco coercitivas e muito 

indicativas, com poucos momentos de avaliação e retornos aos alunos. Na passagem do 

secundário para o Ensino Superior, além da clareza dos objetivos e dos meios para 

consegui-los, perde-se também o olhar atento e vigilante dos professores, mas também dos 

outros alunos. A convivência com colegas muito diferentes que mudam a cada semestre, 

disciplina, classe de estudos e com professores que não nutrem nenhum interesse por eles, 

faz com que os alunos tenham uma relação muito tênue uns com os outros e com a própria 

Universidade; impera a lógica liberal do cada um por si que induz os estudantes a 

construírem uma nova relação consigo mesmos, com os estudos e a reconsiderar a sua 

própria pessoa, em uma situação na qual não há coesão forte entre os colegas estudantes e 

baixa interiorização das normas escolares, fator que, por sua vez, apresenta novos 

problemas de adaptação e “reenvia aos atores e às suas individualidades o que 

anteriormente era resolvido coletivamente”
318

. 

Entretanto, tal situação não impede a tomada de ações por parte dos estudantes, 

segundo Felouzis. Para ele, ao invés de se falar em estratégias, posto que a racionalidade 

dos estudantes é fragmentada no contexto de ação de uma Universidade de tal forma 

(des)organizada, pela falta de clareza dos objetivos, além de ser por vezes inaplicável e 

ineficaz, deve-se utilizar em táticas para definir a natureza de sua ação social. Este último 

termo seria mais adequado de acordo com o sociólogo porque mais do que a razão, a tática 

solicita uma inteligência prática dos indivíduos, “um senso de oportunidade, uma 

capacidade de dar respostas às situações de uma infinita variedade que eles são levados a 

se deparar”. Segundo ele: 

 

Uma vez que a instituição é tão fraca que ela não oferece mais aos atores 

objetivos precisos, já que os meios de realização são objetos de comandas 

ambíguas, às vezes contraditórias, e já que a dúvida é a única coisa de 

que se pode ter certeza, isto se torna uma forma irracional de agir 

racionalmente. Trata-se então para os estudantes de se conduzir em 

função das situações concretas usando os meios a sua disposição. Nas 

situações de incerteza institucional, como aquelas descritas sobre os 

primeiros ciclos universitários, a ação tática se impôs sobre a ação 

estratégica, pois ela só permite aos atores apresentar respostas adequadas 

às expectativas contraditórias ou ambíguas e à falta de objetivos aos quais 

eles sejam confrontados (...) A tática se impõe portanto aqui sobre a 

estratégia na medida em que se trata de resolver concretamente os 

problemas práticos, de perseguir objetivos múltiplos e imprecisos, e 

estreitamente dependente dos acontecimentos, por definição aleatórios e 

imprevisíveis (Felouzis, 2001, pp. 29-30) 
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 Felouzis, 2001, pp. 15-17. 
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Felouzis menciona diferentes táticas (de abertura, postergando ao máximo as 

decisões que afunilam as escolhas, de escolha, de sacrifício, de compensação) usadas pelos 

estudantes nas situações em que escolhas devem ser feitas sem se ter condições de 

identificar os objetivos e caminhos, tornando os projetos eternamente reconstruídos e 

reajustados à luz das circunstâncias e das oportunidades então disponíveis, face às 

indeterminações e necessidade de construir as próprias obrigações.  

As relações superficiais que marcam a sociabilidade dos estudantes pesquisados por 

Felouzis, que estabelecem relações entre si sim, mas em termos de “anonimato”, “cada um 

por si”, e de “individualismo”, em uma independência no sentido pejorativo, segundo o 

qual os outros são conhecidos e com quem os laços são frágeis, superficiais e pouco 

satisfatórios. Tais relações só muito lenta e progressivamente se fortalecem a ponto de o 

estudante poder ser reconhecido pessoalmente pelos outros estudantes por uma real 

pertença a um grupo. Sobretudo porque na universidade pouco se preocupa com a 

organização de “contextos favoráveis à produção de um meio integrado e de relações 

estreitas entre estudantes”
319

.  

Assim, Felouzis define com as seguintes características aquilo que chama de 

condição de estudante: 

 

A condição de estudante é de evoluir em um mundo indeterminado e 

incerto, de estar confrontado em uma instituição fraca na qual os modos 

de regulação desapareceram. O sentimento, partilhado por todos, é de 

estar só. É também o sentimento de dever assumir uma espécie de 

“individualismo negativo”, imposto pela ausência de um verdadeiro 

enquadramento institucional. Os estudantes do primeiro ciclo se 

encontram em um mundo no qual nenhum horizonte nem nenhum 

objetivo lhes é verdadeiramente proposto. É uma situação que constitui o 

ponto de partida do conjunto dos percursos de estudo e do conjunto de 

ações dos estudantes. Todo o seu percurso será consagrado a resolver esta 

questão de indeterminação, a encontrar neles mesmos ou em outras 

instituições, os meios de se definir e de determinar os objetivos a atingir 

e, assim, de dar sentido às suas ações. É também a partir desta situação 

que suas carreiras se constroem. Trata-se de operar “recomposições de si” 

em função das experiências às vezes positivas e às vezes negativas de 

estudos. É, portanto, sempre questão de construir novos projetos, novas 

orientações pessoais e novos horizontes em função dos acontecimentos, 

felizes ou infelizes. (Felouzis, 2001, p. 73)  
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A concepção de Felouzis de que o sentido do estudo na universidade não está dado 

a priori por um habitus escolar interiorizado, nem por uma identidade coletiva estudantil e 

que, ao contrário, deve ser construído por cada um remete àquilo que resta do espaço 

normativo da instituição do Ensino Superior: a sua função de distinguir os “bons” dos 

“menos bons”, de formar e de selecionar, de atribuir diplomas. Isto que o autor chama de 

“razão universitária”, que está atrelada não à fluidez organizacional, nem, tampouco, à 

fraqueza institucional, mas às funções de seleção decorrentes dos juízos professorais 

advindos dos exames e das avaliações mais informais, o que remete ao ponto mais 

importante desta discussão para esta reflexão da prova da sociabilidade dos estudantes da 

USP: na indeterminação e indefinição dos primeiros momentos dos estudos na 

universidade as interações e relações interpessoais tomam uma importância preponderante. 

É inelutável, como evoca Felouzis, que em um momento ou outro os estudantes 

atravessem a experiência do desprezo
320

, posto que “os julgamentos universitários são 

muito mais do que simples avaliações funcionalmente integradas em um sistema de ensino. 

Elas remetem sempre subjetivamente a um julgamento sobre si, que ameaça a identidade 

social”. Desta forma, é pelo olhar dos outros, inclusive pelo olhar avaliador dos 

professores, que passa esse processo de constituição de si pelo qual os estudantes devem 

atravessar na formação de suas identidades como universitários, como afirma Felouzis: 

 

As relações intersubjetivas e o olhar ou o “não-olhar” dos professores 

tornam-se preponderantes na definição de si e na ideia que se pode fazer 

de seu valor pessoal e de suas capacidades intelectuais. O estatuto mesmo 

de estudante é incerto. Ele revela em um primeiro momento mais uma 

definição administrativa que uma definição propriamente universitária. 

Somente depois de ter passado pelos exames e ter sido aprovado ao 

menos em alguns que alguém pode se sentir um estudante, quer dizer, 

reconhecido como tal por seus professores. Assistir às aulas, entregar 

alguns deveres e ler alguns livros não é suficiente para construir uma 

identidade estudantil. É necessário para isso uma “confirmação” que não 

pode vir, no final das contas, a não ser pelos julgamentos universitários. 

Oras, só os exames constituem as sanções institucionalizadas que 

permitem tal confirmação. Vê-se, portanto, que em um contexto onde seu 

próprio estatuto não está verdadeiramente assegurado, a definição de si 

passa inevitavelmente pelo olhar dos outros e, principalmente aqui, pelo 

olhar dos professores. Quanto mais os julgamentos universitários tomam 

a forma de julgamentos pessoais, mais cada um é submetido a ser “si 

mesmo” em um conjunto de atos e de “performances”. (Felouzis, 2001, p. 

76) 
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Desta forma, ressalta-se ainda mais a importância da sociabilidade para além das 

relações de coleguismo existentes nas aulas para esse caminho de construção de si – como 

estudante e como pessoa – no interior da Universidade.  

 

RUMO À CONDIÇÃO DE USPIANO: A UNIÃO FAZ A FORÇA DO ESTUDANTE 

DA USP  

 

Alguns fatores podem ajudar a pensar que o processo de adaptação à USP tem 

semelhanças com o diagnóstico traçado por Felouzis, sobretudo quando se vê no conjunto 

dos relatos obtidos junto aos nove estudantes aqui pesquisados o quanto a participação em 

algum tipo de associação estudantil
321

 (dos times esportivos aos grupos políticos, passando 

pelos coletivos feministas) supriu a carência de participação mais ativa em grupos de 

estudo ou de pesquisa mais diretamente ligados a docentes (realidade de alguns dos 

estudantes pesquisados). Além disso, é possível pensar o quanto algumas práticas 

pedagógicas, como a realização de trabalhos em grupos contribui para tal processo de 

constituição de relações que favoreçam a identificação e a construção do sentimento de 

pertença à instituição Universidade de São Paulo
322

. Também é possível levantar a questão 

das diferenças da vida universitária entre diferentes cursos, mas, sobretudo, entre os cursos 

noturnos (dos trabalhadores que só podem viver a universidade quase que exclusivamente 

pelos momentos de aulas) e os vespertinos e o destaque para os cursos integrais e sua 

programação de atividades para preencher as lacunas do período entre-aulas. 

O impacto nos indivíduos produzido pela participação em diferentes tipos de 

organizações estudantis foi identificado como recorrentes nas pesquisas acadêmicas sobre 

juventude voltadas à relação dos jovens com a política pelo balanço dos estudos das áreas 

de Educação, Ciências Sociais e Serviço Social entre os anos de 1999 e 2006. Algumas 

considerações dos autores deste Estado da Arte fornecem pistas para refletir sobre a 

inserção e práticas dos universitários aqui pesquisados em diferentes formas de associações 
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 Ver a respeito da questão dos engajamentos dos jovens a tese de Brenner, Militância de jovens em 

partidos políticos: um estudo de caso com universitários, 2011, artigo de Sposito, Ação Coletiva, jovens e 
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e grupos (políticos, culturais, de pesquisa, esportivos, mas também de 

filantrópicos/assistencialistas) da Universidade de São Paulo: 

 

Se os estudos iniciais privilegiaram a vida universitária juvenil, é preciso 

reconhecer que houve substantivas mudanças na composição social dos 

estudantes universitários, sobretudo se considerarmos a recente expansão 

de vagas no ensino superior (mesmo que tímida e insuficiente), o que 

demandaria um esforço conceitual e temas de investigação que pudessem 

retratar essas novas realidades em suas relações com a construção do agir 

político. Além disso, novas formas de ativismo político e de práticas 

coletivas têm aglutinado os jovens e podem vir a se constituir em objeto 

de estudo relevante nesse campo temático, diante de alguns impasses já 

consagrados pelas investigações em torno da participação estudantil, em 

geral muito reiterativas dos estudos desenvolvidos em décadas anteriores, 

sem considerar mudanças sociais importantes observadas na sociedade 

brasileira. (Sposito, Brenner, Moraes, 2009, p. 175) 

 

Considerando a participação em grupos, associações e coletivos de modo ampliado, 

para além da esfera da política, mas incluindo-a
323

, as falas dos estudantes da USP aqui 

pesquisados indicam que a adesão e atuação dos indivíduos a tais organizações se deu de 

modo muito mais próximo à figura do ativista pragmático do que a do militante 

ideologizado, implicando-se pontualmente: “o ativismo se concebe sem rodeios e sem 

falsas ilusões, como uma prática transitória e específica”. Tal hipótese analítica condiz com 

a falta de tempo e a necessidade do estudante de se engajar na Universidade pela via dos 

apoios dos outros (colegas e professores) sem sacrificar o tempo do estudo; ao contrário, 

seria por meio dessa implicação associativa que os estudantes conseguiriam acessar o 

enraizamento, cultivar o sentimento de pertença, superando o caráter fluido do utilitarismo 

circunstancial e se projetando como membro de uma comunidade
324

.  

Se tal pertença não adviria do tempo de permanência na instituição, poderia ser 

fomentada pela intensidade da experiência ali desenvolvida. Samir Mortada sugere que 

esta experiência seria tão mais fértil quanto mais estimulasse a autonomia intelectual
325

. 
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 Considerando ainda, as concepção de suporte desenvolvidas por Martuccelli e operacionalizadas por 

diferentes pesquisadores, como Carrano, que lembra que “o indivíduo é sustentado por um conjunto de 
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Seria possível, contudo, aqui, sugerir que a afiliação (institucional e intelectual), a 

adaptação e engajamento ativo na vida e “razão” universitárias seriam tanto mais viáveis 

quanto mais apoios os estudantes tivessem desenvolvidos; e estes apoios, por sua vez, 

dizem respeito às variadas formas de participação abertas (que não restringem outras 

opções futuras, nem “capturam” o presente) nas diversas instâncias associativas da 

Universidade.  

Daí porque um estudo como o empreendido por Débora Piotto e Maria Alice 

Nogueira sobre a dimensão subjetiva da experiência universitária de estudantes da 

Universidade de São Paulo ingressantes por meio do Inclusp chega à conclusão de que “a 

dificuldade de relação com os colegas, fruto da distância social existente entre eles, faz os 

estudantes das camadas populares sofrerem, podendo comprometer seu rendimento 

acadêmico e ameaçar a sua permanência na universidade”
326

. 

A trajetória de chegada e identificação de Elisa com o curso de Relações 

Internacionais, colegas e atividades é tamanha que ela se refere ao conjunto da instituição e 

atores como “a gente”, “nós errianos” e até mesmo pela autoidentificação “eu sou”, como 

aparece em algumas falas, por exemplo: 

 

Elisa: É. E daí é muito engraçado, porque meu curso é ainda tão novo. A 

gente é T13 ainda, tipo, a gene é a turma 13 a entrar no meu curso. Eu 

sou a, a... o Grêmio da, da Poli fazendo cento e dez anos esta semana e eu 

sou, a gente é tão novinha assim. A primeira turma se, se graduou em 

2006 (...) Daí ficava na FEA, daí a FEA tirou a gente de lá. Tem umas 

histórias do dia que o pessoal ia tirando que as funcionárias da FEA 

basicamente chutaram a gente do lugar que era vivência nossa. (Relações 

Internacionais vespertino, 18 anos) 

 

Mesmo percebendo diferenças significativas entre os estudantes do seu curso 

vindos do Ensino Médio público ou particular, sobretudo em relação ao domínio de línguas 

estrangeiras, hábitos de consumo, trabalho de leitura e capacidade para “correr atrás das 

coisas” e dar conta de múltiplas tarefas de modo autônomo (sobretudo conseguindo 

organizar os estudos e a realização das tarefas demandas e não explicadas pelos 

professores ao longo do tempo)
327

, Elisa acha que conseguiu se adaptar bem às exigências 
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 Piotto e Nogueira, Inclusão vista por dentro: a experiência via Inclusp, 2013, p. 382. 
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do curso de RI da Universidade de São Paulo, devido à preparação prévia que teve para a 

leitura acadêmica por parte de um professor que já no Ensino Médio a motivou a ler artigos 

científicos, mas sobretudo a organizar o enfrentamento das tarefas e as estratégias de 

leitura que desenvolveu, como afirma: 

 

Elisa: [Na USP] tem tanta oportunidade, isso que me pega. O... o... você 

pode fazer matérias em outras faculdades, você pode... você pode, você 

tem outras línguas, sabe?, onde, os cursos de línguas que têm aqui sabe?, 

onde mais, sabe?, que eu vou achar, num preço acessível. Entendeu, 

onde, é uma questão de oportunidade muito grande, sabe? Escola 

particular às vezes, vai, o curso da PUC é melhor na minha área que o 

meu, só que o curso da PUC é R$1200 por mês e ele não vai, e ele tem 

uma carga super rígida e a USP me dá uma liberdade maior, assim, sabe? 

E sempre tem, sempre tem essa idéia, de a USP como melhor faculdade, 

blábláblá. Mas a gente tem muito essa idéia “ai, eu não consigo entrar na 

USP”. Tipo, muitos alunos que eu dou aula têm essa idéia “ai teacher, eu 

não vou, eu não vou prestar, eu não consigo passar”. Sei lá. Eu acho, eu 

tive uns professores também que me incentivaram muito, que foram 

alunos da USP e que ainda são, porque eu tenho um professor que 

terminou e continuou, foi fazendo outros cursos eternamente, assim. É, é. 

No Ensino Médio e nos últimos anos do Fundamental. E foi ele que me 

deu o, a... a sugestão de carreira; eu queria fazer História e ele é professor 

de História e ele falou pra eu não seguir História, aí ele sugeriu RI e eu 

goste. (...) Mas tipo... eu gostei porque tem bastante essa coisa de 

multidisciplinar, sabe? Eu não gosto de ficar só estudando a mesma coisa 

pra sempre. Eu perco, eu perco o interesse se eu ficar na mesma coisa (...) 

Meus pais já não gostam que eu faça RI. É muito engraçado; aí, tipo, é o, 

é a mais normal das minhas escolhas, porque as outras eram todas não 

muito práticas. Mas eu gosto porque RI tem História e tem outras coisas. 

E tem essa oportunidade de eu lidar mais com língua, cultura. E eu já 

falava Inglês fluente naquela época e daí eu falei “ai, eu posso aprender 

outras línguas, eu tenho, eu tenho uma carreira que vai me ajudar nisso”, 

sabe? Tem gente no meu curso que reclama muito da carga horária que 

não tem tempo de fazer as coisas, porque a gente tem que ler muita coisa. 

Tipo é umas duzentas páginas por semana (...) Ah, eu achei que ia ser 

mais corrido, até. Tipo, tinha umas coisas mais complicadas, mas na 

minha cabeça eu achei que ia ser muito mais difícil. Eu acho que eu já 

fiquei acostumada com essa correria no Ensino Médio, porque eu fui 

representante de sala e tudo e daí eu acostumei a ter que correr atrás de 

quinhentas coisas que eu, eu não sinto tanto essa pressão. Mas o, o 

pessoal reclamava bastante e neste semestre a gente tem mais leitura, 

essas coisas. O máximo que pegou foi pra... História das RIs que a gente 

teve que fazer um paper. E daí, tipo, o meu deu umas dezessete páginas 

com o, na edição final, mas tudo bem, mas mesmo assim eu demorei bem 

menos tempo pra fazer. O pessoal tava correndo que nem uns... na noite 

antes, terminando, sabe? Até pode entregar até às sete, seis e cinquenta o 

pessoal tava lá na FEA imprimindo o trabalho. Eu falei “geeennnttteee, 

eu consegui terminar com antecedência, até” [enfatiza]. Eu sempre tive 

essas coisas de organização. Minha mãe sempre me ensino isso muito, 

então... Eu, eu, peguei, daí. Mas é engraçado, o pessoal parece, de escola 

particular, parece que eles não são acostumados a ter que fazer várias 

coisas ao mesmo tempo. Tipo... eles não têm... eles não têm essa noção 



328 

 

de “ai, o professor mandou fazer isso e você vai ter que fazer isso, sem 

explicação nenhuma”. Que nem esse paper; tava escrito no programa que 

a gente ia ter que entregar o negócio entre quatro a seis mil palavras sobre 

um dos temas lá; era só pegar um e pronto, sabe? Não é, ninguém veio... 

falar, explicar o que você tem que fazer. E eles não, acho que eles não 

têm essa experiência do professor falar “toma, é isso, pronto”. Acho que 

eles tiveram mais apoio, em geral (...) Esse meu professor de História, ele 

ficava me trazendo periódicos da área pra mim ler, tipo em Inglês, falava 

“não, toma. Daí quando você chegar lá, você já tá bem”. Ele tinha tanta fé 

que eu ia passar, muito mais fé do que tinha! [muito empolgada] Eu 

sempre fui muito dedicada. Mesmo agora, eu percebo que o pessoal deixa 

de ler texto, tudo. Eu fico correndo, eu corro que nem uma doida, mas eu 

faço tudo, sempre, desde pequena. Eu sempre fui bem na escola, daí eu... 

exceto Física, Física foi um, foi um buraco na minha vida. No, no boletim 

fica feio até o coitado do bendito lá... Mas, mas eu sempre estudei 

bastante e comecei a focar nisso, sabe? Daí quando chegou o primeiro 

ano os professores começam a passar mais questão de vestibular, os 

livros que a gente usava tinham, são de vestibular, dão uns exercícios pra 

fazer (...) Eu sempre estudei em casa. Agora estudo até mais que no 

Ensino Médio, porque depois eu acabei ficando... cansou, sabe? Aí eu 

ficava mais focada em estudar na escola. É, é; porque cansava bem mais. 

Sempre, eu sempre fiz exercícios a mais, estudei bastante pras provas. Eu 

faço resumos muito bons, essa é uma das melhores, é uma das coisas que 

mais me ajudam aqui, porque você resumir texto é uma coisa muito útil 

quando você lê tanto, né? Pra quando estudar de novo não ter que ler 

quatrocentas páginas pruma prova (...) Na escola, tipo, a gente tinha 

técnicas de redação, mas... não, não, não me ajudou muito em geral. Eu 

sinto que eu tive, o meu professor de Matemática do terceiro ano me 

ajudou muito. A minha professora de Biologia do terceiro ano também 

foi muito... certeira em questão de vestibular: tudo o que ela ensinou no 

terceiro ano caiu. Ela deu muita sorte. O meu professor de História. Sei 

lá, ele me ajudou nessa coisa de ajudar meio fora de aula, me ajudou 

muito. Eu aprendi muito a lidar com os problemas que tem, sabe? Tipo, 

“eu tenho isso, eu tenho que resolver, então eu vou fazer isso”. (Relações 

Internacionais vespertino, 18 anos) 

 

Além disso, para esta estudante houve uma diferença grande entre o primeiro e o 

segundo semestres letivos de 2014, em parte devido ao fato de terem tido mais teoria e 

menos debate, além das aulas com professores pouco didáticos, que dão a “mesma aula 

desde que começou a dar aula no IRI treze anos atrás”. Além dos problemas com as 

avaliações, de provas impossíveis, que não “dá pra fazer sem colar, porque é, tipo, vinte 

alternativas mais um texto, mais um termos que você tem que definir e você tem, tipo, três 

horas pra fazer. E... o monitor mandou a gente colar na prova “vocês podem, tá?”. Porque é 

uma prova, sabe?, uns detalhes muito específicos.”, até falta de avaliações parciais ao 

longo do semestre, deixando “muita matéria pro fim”.  

A necessidade de apresentação de seminários em quase todas as disciplinas também 

foi algo com o qual Elisa lidou com tranquilidade, por já ter feito trabalhos assim ao longo 
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da escolaridade básica. Para dar conta das exigências do curso, a estudante usou as fichas 

de leitura (ela adora ler desde pequena, afirmando inclusive que “muitos problemas da 

nossa vida seriam resolvidos ser todo mundo lesse mais, assim” e fazendo uso das 

bibliotecas da USP, plataformas científicas como JSTOR e busca de materiais diversos em 

pdf pela Internet) e a gravação de algumas aulas, o que a ajudou a enfrentar o extremo rigor 

dos professores, considerando que “os professores em geral, lá no IRI, eles assumem que a 

gente já sabe um bando de coisas, né? Porque eles falam, até a professora de Direito falou 

que ela até pede mais da gente do que pediria no primeiro ano da Faculdade de Direito. 

Porque a gente é um curso mais seletivo. Tem isso, tem isso, os professores já têm uma 

idéia de que a gente é mais difícil, sabe? Tipo tem um aluno, um menino que estudava na 

FEA antes da gente, ele falou que a nossa prova de microeconomia foi mais difícil do que a 

prova dele no primeiro ano de Economia.”.  

Em conformidade com o argumento construído, da relação estreita entre a 

participação (mais ou menos engajada) em grupos e associações da Universidade, a 

efetivação da adaptação de Elisa ao novo universo, seus códigos e linguagens implícitas, 

suas demandas pouco explícitas, e a continuidade do investimento nos estudos que já tinha 

apresentado (e pela qual teve reconhecimento) ao longo da trajetória escolar. 

Percebe-se na fala da estudante que segue o quanto a passagem do Ensino Médio 

para o Superior – e a participação que conseguiu estabelecer nas atividades e discussões 

existentes no seu curso – foi vivenciada como uma libertação identitária, sobretudo porque 

a repressão e o controle sobre seu comportamento que sentia na escola ganhou um lugar de 

expressão nas discussões do Centro Acadêmico e dos colegas de curso: 

 

Elisa: É, é. E daí quando chegou aqui no IRI, eu fiquei uma das coisas 

que eu mais fiquei besta quando eu entrei no IRI é como tem gente de 

escola particular, mas o pessoal é muito consciente, sabe? Eles não vêm... 

Eles não vêm falando umas coisas que nem eu ouvia no Ensino Médio. É 

tipo, é uma decisão muito consciente, porque você pega o GUIMA, nosso 

Centro Acadêmico, a gente tem posições que o pessoal para e discute; 

acontece alguma coisa e a gente discute. A gente passa e tenta ser melhor 

que aquilo. E na minha escola não tinha nada disso, sabe? Não tinha 

essa... noção de “ai, todo mundo não é rico que nem eu, então eu tenho 

que ter mais noção na cabeça”, assim, sabe? (...) A gente tem muito, no 

IRI as nossas atividades são sempre... tipo RGs essas coisas são sempre 

entre as cinco e meia e sete meia, então... no nosso entre aulas. Daí a 

gente sempre tem reunião, às vezes, nesse horário. Já fui a muitas 

reuniões do Centro Acadêmico no começo do ano (...) lá no IRI a gente, o 

pessoal, eles apresentam todas as instituições na primeira semana. Mas o 

IRI tem uma estrutura muito diferente dos outros cursos assim em semana 

de apresentação. Porque eles levaram a gente pra dar uma volta por São 
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Paulo e iam apresentando os lugares, até onde... a gente pegou o trem. A 

gente desceu lá na Maria Antonia e foi até a San Fran. E, tipo... a gente, 

eles levar, levam a gente pra conhecer a USP... tipo, isso nos outros 

cursos não tem. Até por causa de tamanho, né? O meu curso é pequeno. 

Tipo... Sessenta, são sessenta alunos por semestre. E é muito, muito 

pequeno comparado tipo à Letras. Como ia fazer um negócio desse num 

curso tão grande? Daí eles já têm muito... já dá pra você ver que o curso é 

um lugar engajado, bonitinho assim, sabe? (...) Sim, sim. Eu fiquei 

muito... nossa, no dia do trote, a gente ouve umas histórias de horror e 

minha mãe veio junto e, o, o... os veteranos pararam pra conversar com a 

minha mãe e assegurar que ia tá tudo bem “a gente não faz essas coisas”, 

sabe? Eles perguntam pra você antes de, de colocar, vai passar tinta em 

você “você pode passar no cabelo?”. Eu fiquei besta, porque a gente ouve 

cada história, né? E dá muito medo isso. E daí você chega lá e o pessoal é 

tão tranquilo. Eu falei “nossa! Isso é muito bom”. Foi melhor do que eu 

esperava. Melhor. Eu meio que já vim preparada pro pior, sabe? De ser... 

o Ensino Médio de novo, em questão de pessoas e tudo.E daí foi muito 

bom. (Relações Internacionais vespertino, 18 anos) 

 

A seguir, destaca-se passagem da entrevista realizada com a estudante em que se 

percebe a relação entre rendimento escolar ou acadêmico com a questão da sociabilidade, 

da relação com os outros e, enfim, da construção de uma identidade pessoal ancorada na 

participação em grupos e associações do ambiente escolar e universitário e rumo à 

valorização política do setor e ação pública como um projeto que esboça para si. E tal 

sociabilidade estudantil chama atenção, além de tudo, a partir das informações dadas pela 

própria jovem de que não frequência ao CEPEUSP para prática esportiva e de não gostar 

de festas realizadas na Universidade. Segundo ela, não vai ao CEPE porque “Porque eu 

não tenho capacidade nenhuma de jogar esportes. Tudo o que eu sei fazer é correr, na vida. 

Mas eu preciso voltar a correr.”. Elisa não joga, mas se interessa muito pelo contexto das 

competições e da disputa em que seu Instituto participa: “ Mas, tipo, eles chamam bastante 

pros treinos, porque como o curso é pequeno, sempre precisa de mais gente nos jogos. A 

gente tem um histórico bom no JOPRI, né?, que é o nosso Jogos Paulistas, de RI.”. Sobre 

as festas, ela dispara: “Não gosto muito. Também é de sexta e daí eu tenho que acordar 

sábado cedo pra mim ir pro... trabalhar e não tenho amor pra ficar lá de pé dando aula se 

você tá...”. 

Ela que estava em vias de organizar uma chapa para concorrer ao Centro 

Acadêmico de seu curso conta como a sociabilidade que construiu para si na Universidade 

passava pelas questões da política estudantil, sobretudo quando relacionadas às questões 

identitárias relacionadas ao gênero, algo que já a afligia e instigava desde o Ensino Médio, 

mesmo que não tenha conseguido mobilizar os colegas e tivesse sofrido sozinha em 

diversas circunstâncias, como conta: 
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Elisa: É, tá melhor agora esse segundo semestre. Agora eu sinto que eu tô 

mais produtiva. É, porque eu tô tentando deixar tudo nas melhores 

ordens, sabe? Pra novembro, de Centro Acadêmico, eu ter tempo pra isso 

e não, não, não entrar muito no caminho das outras coisas. Porque Centro 

Acadêmico é, o Guima é muito participativo, então, né?, e sempre tem 

bastante coisa pra fazer, né? É... normalmente tem só uma chapa no IRI, 

porque o curso tem trezentos alunos. Mas dizem os rumores que tem uma 

chapa de direita que tão montando no meu curso e eu não sei quem são 

essas pessoas, ainda. Tipo...  é porque o pessoal em geral, lá no IRI, é 

muito mais progressista, sabe? É muito... é um pessoal muito tranquilo. A 

gente tem próprio Núcleo de Mulheres, Núcleo LGBT, tipo... no começo 

do ano, uma festa que a gente fez com o IME, uns alunos que não eram 

da USP, a gente depois descobriu que eles eram do Mackenzie, bateram 

num menino do meu curso, da minha turma, tipo agressão homofóbica. E 

duas meninas quase, tipo, eles tiveram que tirar os meninos de perto das 

meninas à força, sabe? Foi feia a coisa. Daí a gente teve RG e a gente 

correu atrás e foi junto com o menino pra ele fazer BO, sabe? E tem 

muito essa atitude de que a gente não tolera, sabe?, essas coisas aqui, 

sabe? Então, mesmo que a pessoa é homofóbica pra caramba naquele 

curso, ela não pode falar nada. Porque não é aceito. Não tem espaço. E 

isso, comparada com o que eu tive na minha escola, gente o LGBT da 

USP foi na minha escola esse ano por causa de um problema nos ITBs, 

eles foram chamados na ALESP pra responder e... e não foram, não 

compareceram. Minha escola era muito conivente com essas coisas, ainda 

é. Eu tenho aluno que ainda é da minha escola e eu fico ouvindo as 

histórias e fico muito triste, porque ainda tá sabe? É coisa de app secret 

eles vazando fotos de meninas... Ano passado teve um caso disso e as 

meninas pegaram mais detenção, mais dias de... de suspensão do que o 

menino que vazou. Tipo, horrorizada, horrorizada. Tipo, isso é um tipo de 

atitude comum, sabe? Não me surpreendeu nada, isso que aconteceu. 

Sim, sim, ainda mais porque eu não sou tiro também, então foi meio 

complicado. Porque meu pai é meio homofóbico, então... E daí quando eu 

cheguei no IRI, foi, às vezes é meio difícil, porque no IRI todo mundo é 

tão... tão tranquilo assim, sabe? É um lugar que você sai do armário e a 

pessoa do seu lado sai do armário junto com você “ah, você também?”. 

[risos] Tipo, é muito engraçado. Mas daí, é meio, até... eu percebi o quão 

ruim era a minha escola quando eu cheguei aqui, eu falei 

“nooossssssaaa!!! [enfatiza] as pessoas podem ser melhores que aquilo, 

sabe? (Relações Internacionais vespertino, 18 anos) 

 

A jovem estudante relata o quanto sofreu na escola, onde em “doze anos de escola, 

eu vi um casal, em doze anos.... fora do armário”, mas não por não haver pessoas ou casais 

homoafetivos, mas pela repressão aberta e velada que existia e impedia as pessoas a 

assumirem suas orientações e identidades, como conta: “a escola tinha três mil alunos, 

então não era... não era porque tinha só isso. Mesmo no meu círculo de amigas, tem 

bastante que não é hétero, ninguém fora do armário. E, e, você tinha esse mesmo, esse 

coisa, que os alunos às vezes soltavam uma piada que você falava ‘gente do céu, como 

tem, como que isso acontece? Como que alguém chega pra pensar desse jeito!’. E eles não 
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achavam nada de errado. É o tipo de coisa...”. Quando perguntada se tinha sido vítima de 

alguma espécie de discriminação na escola, Elisa afirma que não, mas somente porque 

“não estava fora do armário”, exceto “pra um círculo de amigas e dois professores. Mas... 

dói, né? Sempre é, sempre é complicado conviver com esse pessoal.”.  

Desta forma, em razão da abertura percebida em relação a suas próprias escolhas, a 

jovem estudante sentiu-se muito bem no curso de Relações Internacionais, diferentemente 

do sofrimento que viveu na escola, conforme afirma: 

 

Elisa: E aqui no IRI é tão tranquilo. Ontem no entre aulas o pessoal do 

Núcleo LGBT tava tendo, tava tendo reunião, assim, é tão, é tão gostoso 

assim, sabe? O pessoal lá sentado conversando. E, sei lá, um dos meninos 

do curso falou, falou uma coisa assim, que ele estava contando de quando 

ele entrou no IRI perguntaram pra ele se ele era, e daí ele falou assim 

“opa!”. E daí o, o... o Mala, que é um dos meninos do curso, ele falou que 

havia uma reação de “você vai me bater por isso? Senão eu não sou”. 

Sabe? E, e, tipo, no IRI eles são, eles já são bem abertos que eles são 

tranquilaços com tudo e que isso não é uma coisa que eles permitem aqui. 

Eu acho muito bom, que é uma coisa construída, sabe? Que nem agora, 

montando chapa, a gente tem reunião toda semana pra construir uma 

formação política disso. E, e... e você na minha escola a gente não tinha 

Grêmio, a gente ao tinha voz nenhuma, sabe? (...) eu já tentei muito, 

sabe? Eu já bati muito de frente com professor por causa disso, quando eu 

tava na escola, com Direção, sabe? Até hoje eu fico muito frustrada das 

coisas que eu ouço que acontecem lá. Tinha professores bons e dava pra 

ver que tentavam, mas... você tinha muito buraco assim, sabe? O jeito que 

a Direção era não... não era uma Direção que “ai, a gente precisa de 

alunos, pessoas boas que são alunos bons”. Era muito “a gente precisa 

dessa nota”. Tipo, tem um postizinho no site da FIEB da época de coisa 

de quantas pessoas passaram em qual faculdade, sabe? É um negócio 

muito... resultados, assim (...) às vezes eu acho que eu poderia ter 

aprendido mais em outro lugar, também. E que eu não teria essa, essa... 

esse experiência tão ruim. Porque, tipo, se o meu Ensino Médio tivesse 

sido menos pior, talvez eu seria uma pessoa menos, menos ansiosa, seria 

uma pessoa... Em questão de ambiente, eu sofri muito com isso, sabe? A 

escola não ajuda. A, às vezes os professores falavam às vezes umas 

coisas que você falava “geeennnttteee [enfatiza]”. Tipo essa minha 

amiga: a gente tinha pedágio, em que você podia vir com uma roupa 

coisa, ela colocava  o shorts tipo aqui e o professor de Física mandando 

ela trocar, que isso não era roupa pra uma dama usar e daí eu falei “que 

que isso?!? Vocês tão no século XVIII?”. Tipo... sabe?, era uma escola 

muito presa a... Eu sempre percebi, mas depois que vai passando os anos, 

você vai percebendo como... quanto que vai pegando, assim, sabe? 

Porque, tipo, isso é uma coisa que... os meninos andavam com a, sabe 

aquela onda de menino usando calça no meio da bunda aparecendo tudo a 

cueca? Eles faziam isso e ninguém falava nada. Nada. E tipo, tipo, esse 

aluno do ITB a diretora, a diretora, a diretora falou assim, que se ele não 

queria ser zuado na escola, que ele, tipo, que ele deveria ser menos 

afeminado. E ele não tava fora, assim pros pais, do armário, e ela 

ameaçou falar pros pais, sabe? Tipo, isso foi uma coisa que uma diretora 
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de escola fez. E daí, quando levaram pra ALESP, lá pra debater, 

simplesmente não compareceram. E isso já é uma atitude que a FEB tem 

faz bastante tempo. E daí... nossa! Eu não fiquei nem um pouco surpresa 

quando isso aconteceu, eu queria ter ficado surpresa e falado “nossa”, se 

fosse um caso isolado, mas não era, sabe? Já é uma parte da cultura, do 

jeito que a FIEB se apresenta. (...) talvez eu seria uma pessoa mais...  

tranquila. Eu percebo isso agora, sabe? Tipo o ambiente que... me coisou 

muito, sabe? Tipo se não tivesse isso, talvez eu teria sido, eu não teria 

tanto esse estresse, sabe? Tipo, eu tenho colesterol alto hoje em dia e o 

médico fala que o grande fator disso é estresse. Estresse, ansiedade, já... 

são problemas que eu poderia ter evitado por mais uns anos, sabe? 

Poderia ter tido mais à frente quando eu tivesse gente pra me apoiar. E eu 

fico pensando nisso: eu que tinha um grupo de amigas na mesma situação 

e que a gente conversava e a gente discutia isso. Imagina se a gente não 

tivesse isso, sabe? Mas o IRI tem uma, tem essa atitude de não vamos 

permitir isso, sabe? Tipo... eu adoraria que isso acontecesse na USP 

inteira, a gente sempre ouve umas histórias absurdas de lugares assim. 

Tipo, mais... A Med é bem pesado, né? O pessoal fala. As histórias que a 

gente ouve da Med não estão muito boas, né? (...) uma das coisas que 

mais me, me puxou mesmo na FIEB foi isso. Mas tem tudo, lá... lá, os 

professores machistas pra caramba, também. E daí nada ajuda, sabe? 

Normalmente quando a pessoa é preconceituosa em uma área ela é 

preconceituosa em todas. E a FIEB não tinha esse esforço. E agora que eu 

dou aula eu tenho essa noção, que é obrigação dos professores você falar 

que isso tá errado e que você não vai permitir isso em sala de aula, em 

vez de deixar passar. Porque às vezes eu sinto que os professores, lá na 

FIEB, deixavam muito isso passar, sabe? Via algo horrível e não falava 

nada. Não falava, tipo “fica quieto”, pronto. Não tinha muito essa de... 

evolução do debate. Porque a coisa é a gente ser sempre melhor, sabe? A 

gente tem que passar por essas coisas e ficar melhor. Mas se você não 

tinha essa evolução, assim. Por isso... isso que me mata, assim, sabe? 

Tipo, quando teve esse caso lá no IRI, quando a gente teve uma RG pra 

discutir e tinha, tipo, setenta por cento do curso na RG, assim... Isso são 

números muito altos, a gente tem uma as RGs mais lotadas, assim, sabe? 

E, e, e... daí todo mundo discutindo isso, porque isso é errado e o que a 

gente pode fazer pra melhorar. Nossa, isso nunca teria acontecido na 

minha escola, nunca. Tipo, isso que... Agora, aparentemente, começou a 

ter Grêmio esse ano, mas pelo visto o Grêmio não tem poder nenhum, 

não tem poder pra nada. É um voto... consultivo, assim (...) É... tomara 

que seja um começo mesmo. Eu tenho amigos que eram do segundo ano, 

do primeiro ano e eu fico muito triste de pensar que eles ainda têm que 

passar por isso. A FIEB tem muito disso “ai, pra que você tá falando, 

você não estuda, não tem nota boa, você não tem direito de reclamar 

disso”. Eles têm muito... essa idéia assim. Eu só tinha acesso a coisa de 

falar “pô, isso aí tá errado” e alguém me levar a sério porque eu era uma 

boa aluna. Senão esquece, não é. (...) [No IRI] todo mundo tem voz. 

Mesmo, sei lá, a gestão do Centro Acadêmico, a gente, a gente não tem 

hierarquia, a gente não tem nada, todo mundo vota, o voto de todo mundo 

conta mesmo, sabe? Eu acho isso muito interessante, não... a gente, 

mesmo o Guima, a gente só tem de presidente essas coisas no papel, 

porque é obrigado, mas...na vida real a gente não tem nada disso. A gente 

se auto, a gente é auto organizado. Os Centros Acadêmicos em geral 

falam muito bem da gente, porque a gente é um dos únicos exemplos que 

isso deu tão certo, sabe? Quase todas as nossas gestões do Guima foram 
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desse jeito. Tipo, e é uma coisa que funciona muito bem pra gente, mas é 

uma coisa que a gente faz esforço pra funcionar. Tipo, na FIEB não tinha 

esse esforço. Isso que me pegava muito, assim, sabe? Ninguém, sabe? Às 

vezes falava “ah, isso tá errado”, “tá bom, vamos fazer algo sobre isso?”, 

“ah não... pra quê? Pra que, não é problema meu”. (Relações 

Internacionais vespertino, 18 anos) 

 

 Essa preocupação coletiva de Elisa é tamanha que resvala em seus projetos 

profissionais, com ênfase no setor público e no terceiro setor, como conta: 

 

Elisa: Ah, eu tenho, eu tenho, eu tenho vontade de... Eu gosto da área de 

diplomacia, mas é muito difícil de entrar, sabe? Duzentas e cinquenta 

pessoas por vaga na prova dos... do Rio Branco e tudo. Mas eu gosto da 

idéia de trabalhar mais com áreas de Relações Internacionais de ONGs e 

dessas coisas. Eu sinto que eu seria mais feliz do que no setor privado. 

Porque eu poderia fazer alguma coisa mais diferente, sabe? Eu quase fiz 

Biblioteconomia, também? É, eu quase tipo... Sim, sim, eu queria muito, 

desde pequena. Mas aí, eu ia querer ser, eu ia querer trabalhar com isso 

em escola pública, sabe? Sim, sim, principalmente no Ensino 

Fundamental, porque eu sinto que é uma área que falta muuuiiitttooo 

[enfatiza] assim, sabe? Que, tipo, é um incentivo que você podia dar e 

que poderia facilitar a vida de tanta gente. Porque lá na minha escola, a 

bibliotecária não era concursada como Biblioteconomia, tipo, ela não 

tinha, eu, eu falei uma vez pro meu professor de Química que eu ia 

colocar isso como minha segunda opção e ele falou “ah, faz isso, daí você 

vem concursar aqui, porque a gente não tem oficialmente”. E isso porque 

é uma escola que tem bastante verba e tudo. E, mas mesmo assim... tipo 

na primeira série na FIEB tinha aula de leitura: uma vez por semana você 

ia na salinha e lia uns livros de criança. Mas não existe esse estímulo, 

sabe? A gente lê uns livros que ninguém tem escolha nenhuma sobre os 

livros que você vai ler, você, tipo, ou é livro de vestibular, ou é uns livros 

fininhos que não servem muito pra muita coisa, assim. E daí acaba que 

ninguém gosta disso, ninguém gosta de trabalhar com isso, tipo... sabe? 

Ler, ler me ajudou muito com os anos; você tem muitas situações que dá 

pra mim apontar coisas que eu sou hoje por causa de personagens, sabe? 

Gente que foi importante pra minha vida, assim, como... E, e... e eu sinto, 

eu fico muito triste, porque tem muitas crianças que tão crescendo sem 

isso, sabe? (Relações Internacionais vespertino, 18 anos) 

 

 A ação de construção de si como estudante universitário que vive e partilha um 

mundo comum com outros membros do mesmo universo que é possível perceber no relato 

de Elisa também se vê em outros estudantes da USP aqui pesquisados e nas múltiplas 

dimensões em que tal associativismo é possível. João Pedro, por exemplo, aluno da FEA 

que demonstra grande inserção no contexto universitário (frequenta festas e relata que 

grande parte de seus atuais amigos é da faculdade) e frequência a atividades culturais 

(como exposições e mostras) e práticas esportivas (joga futebol com amigos aos sábados à 

tarde) fez parte do projeto da FEA Social, participando de atividades de assessorias a 

associações beneficentes, como ONGs, “ao mesmo tempo” (ou também “por conta” disso) 
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em que inicia um trabalho de pesquisa de Iniciação Científica, antes mesmo de inscrever 

um projeto e participar de uma seleção institucional (o que demonstra o domínio do 

código, da lógica e dos implícitos da instituição), como afirma: 

 

João Pedro: Ah, no ano passado a gente fez lá o projeto do... com a ONG 

que se chama Be-a-Bá do Cidadão, foi um processo, um projeto, blá, um 

projeto de assessoria que aí... na primeira parte do ano, acho que quando 

eu vim aqui até a gente tava na fase de diagnóstica, fazendo análise de 

como a ONG funcionava, dos processos internos dela. Aí na segunda fase 

a gente fez umas soluções. Aí, tipo, a gente criou um site pra eles. Não sei 

se você manja daquele negócio, o Google Adwards; é tipo 

propagandinha, site patrocinado. É... Aí a gente inscreveu ele nesse 

programa. Enfim, a gente trabalhou algumas coisas administrativas. E 

agora eu tô na parte de eventos da... da entidade. Aí a gente organiza atos 

voluntários, os eventos relacionados a negócios sociais pra... pro pessoal 

da FEA conhecer, essas coisas. (...) umas duas vezes por semana. Eu 

também vou começar... tô começando, né?, Iniciação Científica agora. Eu 

falei com o professor no final do ano, mas agora a gente vai inscrever um 

projeto, tudo, agora (...) Economia comportamental. Eu vou tentar 

comprovar uma teoria. Tem uma... manja o programa “The Voice”? 

[Risos] Então, eu vou fazer sobre esse programa. Vou tentar provar uma 

teoria relacionada a esse programa, que é uma teoria que chama teoria da 

reciprocidade. Que é assim - é do Rabin, o nome do cara -, é que se eu 

faço um favor pra você, sou uma pessoa boa com você, você 

inconscientemente vai tentar retribuir esse favor pra mim. Aí... o que eu 

vou tentar observar disso no “The Voice”? Você manja que tem aquele 

negócio de blind audition, né? Que tem que ficar todo mundo de costas e 

só o cara cantando, né? Só o participante. Aí o que acontece? A gente 

quer provar que o... que normalmente o participante escolhe o primeiro 

que, o primeiro jurado que vira. Por quê? Porque o, esse jurado entre 

aspas já fez um favor pra ele de colocar ele na próxima fase do programa, 

né? Então, pra retribuir esse favor esse cara vai lá e escolhe o primeiro. 

Então a gente vai observar estatisticamente, né?, vai... é... isolar alguns 

fatores “gênero escolhe gênero”, “conterrâneo escolhe conterrâneo”, 

essas coisas assim. A gente vai fazer uma métrica lá pra ver se isso é 

representativo. (...) ninguém nunca pensou nisso (...) eu conversei com o 

professor e ele falou que tinha mais ou menos essa idéia pra gente 

desenvolver junto, aí a gente começou a fazer e tamo aí. Só é, só é meio 

ruim porque não... quase não tem literatura em português disso; é bem 

raro. Só tem em inglês, aí tem bastante, e tem umas em alemão, aí... 

Inglês eu consigo entender, mas alemão sem chance, no way, velho, não 

rola.  (...) eu sempre... é só o Inglês da escola. Sempre tentei, sempre vi 

bastante série, aí tem aquela manha de você colocar a legenda, eu coloco 

a legenda em Inglês e começo a entender. Aí vai, sei lá, aí eu fui fazendo 

isso. Na Internet sempre tem alguns negócios pra treinar Gramática, essas 

coisinhas assim (...) A gente ainda nem sabe se foi aprova... É... ainda 

nem abriu o Edital pra ser aprovada, mas, enfim. O meu professor vai 

enviar e eu vou tentar receber a bolsa. (Economia noturno, 19 anos) 

 

No caso de outro estudante, Breno, da Farmácia, a integração ao contexto 

universitário se deu por outro tipo de habilidade, a esportiva. Participante de vários cursos 
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e atividades de tal natureza ao longo da adolescência, o estudante, que declarou ter tido 

dificuldade de adaptação à ETEC na passagem do Ensino Fundamental para o Médio, 

curso que chegou a abandonar, resultando na reprovação de um ano letivo e subsequente 

mudança de escola, assim que entrou na USP logo se integrou à Atlética da faculdade e ao 

conjunto da vida universitária. A participação na Atlética possibilitou o contato com os 

veteranos, importantes agentes de adaptação ao “universo uspiano”. Além disso, os 

trabalhos em grupo o colocaram em contato sistemático com os colegas para além das 

aulas.  

 

ENFRENTAR O SOFRIMENTO DA INADAPTAÇÃO: QUANDO AS DIFERENÇAS 

VIRAM DESIGUALDADES NO CONTEXTO UNIVERSITÁRIO 

 

O estudante conta ainda como suas diferenças provenientes da herança cultural 

regional do Nordeste contribuiu para que tivesse um lugar de reconhecimento diferenciado 

no conjunto dos estudantes, com gosto majoritariamente atrelado à cultura pop, como se vê 

na sua fala sobre o processo de adaptação acadêmica e relacional na Universidade.  

Em termos de adaptação acadêmica, o estudante relata as dificuldades de 

acompanhar o curso sem ter hábito de leitura: 

 

Breno: Ah, o primeiro semestre não foi [fácil]. Ah, eu acho que... em 

Cálculo, eu tenho que... que fazer algo que eu não consegui fazer no 

primeiro semestre, que é procurar, correr atrás do professor. Conseguir 

falar com o professor. Tomara que seja um brasileiro, dessa vez [Ri]. Eu 

acho que eu tenho que ir mais atrás do professor, porque... eu tentei 

encarar o livro, só que eu só consegui encarar ele mesmo, eu não 

consegui tirar nada de proveitoso dos livros que eles colocaram como 

bibliografia. E em Física... talvez... eu não consigo achar onde a gente 

errou em Física, eu acho que tem, tentar ser o mais caprichoso nos 

relatórios, porque na parte de teoria deu pra conseguir. Então, a única 

matéria que eu tô com medo nesse segundo semestre é Estatística. Porque 

o professor é uruguaio. A primeira prova dele eu creio que fui mal, já. 

Porque... eu olhava a prova e era muito diferente os exercícios, não tô 

conseguindo decifrar o que ele quer. E... só, porque eu tenho 

Físicoquímica, eu tenho... Química Inorgânica, Química Orgânica... 

Botânica e Genética. Essas matérias eu tô conseguindo ir bem, só 

Estatística mesmo, que foge do Eixo Biologia-Química, que tá 

complicando. (...) então, além da aula, eu não, não gosto de ler o livro; só 

que eu tento fazer os exercícios. Eu consigo aprender mais resolvendo os 

exercícios.  Só que, caso eu não consiga achar a solução pro exercício no 

slide e nem na minha mente [Ri] da aula, eu recorro ao livro. Aí eu leio o 

livro e se eu consigo fazer aquele exercício fecho o livro e continuo 

fazendo os outros exercícios. É. Eu só leio o livro na hora em que eu for 

resolver os problemas. Se eu travar de novo no mesmo exercício, eu abro 
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o livro de novo e consulto. Eu uso o livro mais como consulta do que 

como aprendizado dele mesmo, pra aprender o que tá ali. Eu consigo... 

aprender bastante escutando, mais escutando. Tanto que lá na rua o 

pessoal falava assim, um amigo meu do cursinho “como que você fica no 

cursinho, se você praticamente não escreve nada?”. “É, por causa que eu 

fico mais prestando atenção no que ele fala, porque se eu desviar minha 

concentração pra escrever junto, aí já eu perco algumas coisas, porque eu, 

o que ele fala, o que ele escreve na lousa, pra mim demora pra sair da 

minha mente. Agora... no caso, que a professora estrangeira, ela fala e eu 

não entendo nada... eu tenho que ver só o que ela escreve e eu acabo me 

atropelando e não consigo, entendeu? Eu não tenho bloqueio pra ler. 

Leio. Só que... eu vou falar pra você: gosto de ler... ficção. Não gosto de 

ler matéria didática. Só que se tiver que ler, eu leio. Porque... é aquilo que 

eu falei: só leio quando eu tô fazendo exercício e se não consegui fazer eu 

vou pro slide porque tá resumido. E se eu não conseguir fazer também, eu 

vou pro livro, se precisar eu vou ler no livro. Só que, depois que eu 

terminar aquele exercício, eu vou fechar o livro de novo. Não sou aquela 

pessoa que... que eu vejo no ônibus, admiro até as pessoas que pegam o 

livro lá e vai lendo, capítulo por capítulo e vai conseguindo, a pessoa vai 

resumindo, coisa que eu não consigo fazer , que é resumo de livro. 

Sempre, pra mim, o que o professor fala é o que eu vou precisar e o que 

ele coloca no slide é o resumo já (...) eu leio bastante HQ e mangá. 

Principalmente mangá, eu leio bastante. HQ eu tenho... muitos, 

principalmente no computador [Ri]. E... ter, ler, coisas de ficção talvez 

seja equivocado, porque eu gosto de ler bastante sobre mitologia egípcia, 

que não deixa de ser ficção, né? Leio muito... tenho uma série de... que é 

do Rick Jordan, que é de Mitologia Egípcia. Já li ele umas três vezes, a 

trilogia. Leio... já... o último livro que eu li foi o “Ramsés”. É... eu 

tenho... já li livro do [inaudível]. Sou muito fã do Egito, da cultura deles, 

só que também eu leio Sherlock Holmes, com frequência. Eu tô lendo um 

livro “O Chamado do Cuco”, que também é ficção policial. Esse eu tô 

lendo, tá em progresso. Quando eu consigo achar uma brecha pra ler; tá 

parado tem um tempo. E... é, só isso que eu leio. Não costumo ler 

romance, não costumo ler ficção científica, apesar de gostar no cinema, 

não gosto na literatura (...) tanto jogar, quanto ler, algo de mitologia, algo 

medieval, algo que remete ao passado, mais que ao futuro (...) [No 

cursinho] só resolvia problemas. Fazia provas anteriores, simulados do 

cursinho e... exercícios da apostila. [Agora na Universidade] creio que em 

algumas matérias não vai dar certo isso. Já percebi que algumas dá pra 

fazer tranquilo, principalmente as matérias mais... é... como posso dizer? 

Menos teóricas, assim. É que... eu não consegui achar a palavra, mas, as 

matérias que têm menos conteúdo escrito e as matérias que têm mais 

conteúdo pra se resolver, no caso de Genética, por exemplo. Genética 

você lê pequenos trechos e o resto é tudo exercícios. Botânica já é algo 

diferente. Botânica já é muita estrutura e tem que ficar olhando muita 

estrutura que, coisa que... não tem como só fazendo exercício, porque 

você vai chegar no exercício sem saber nada. Já como em matérias como 

Físicoquímica, dá pra fazer só exercício, até porque são vinte exercícios e 

só são três diferentes, o resto é tudo repeteco. Ah... Estatística dá pra 

fazer tudo só exercício. É, eu tô tentando separar as matérias. Se você 

perguntar assim pros veteranos “é, essa matéria dá pra estudar só indo na 

aula, ou precisa de livro?”. “Ah, só indo na aula você consegue”. “Ah, 

beleza, então nem vou correr atrás de livro, ao menos que eu julgue 
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necessário mais pra frente”. Eu tô... tô seguindo essa... estratégia. 

(Farmácia noturno, 19 anos) 

 

Por outro lado, no que tange às relações, Breno conta como ele mesmo se 

surpreendeu com a chegada à USP, onde desde o início conseguiu se relacionar muito bem, 

sobretudo porque “como eu disse pra você, eu vim, eu tive um choque da oitava pro 

primeiro da ETEC porque eu não consegui me relacionar praticamente nada, porque era 

um público diferente”. Mais uma vez, conforme se vê abaixo, a prática esportiva facilitou 

sua vida de estudante, além da necessidade de composição de grupos para alguns trabalhos 

acadêmicos, segundo relata em suas próprias palavras: 

 

Breno: Aí eu estudei em escola de ensino público novamente e tive um 

choque com as mesmas pessoas, com o mesmo, o mesmo grupo de 

pessoas que eu tinha tido na ETEC. Só que dessa vez, talvez eu tenha me 

compor, me portado melhor, porque eu consegui ter um, eu acho que eu 

sou um dos calouros que tem a melhor relação com os veteranos e com 

outros calouros dentro da Farmácia. Tanto que... eu consegui, eu entrei na 

Atlética, eu faço parte de vários times, eu creio que isso ajuda bastante na 

parte de relacionamento. E... eu tenho até outros... o pessoal do meu ano 

fala “nossa, eu não sei como você conhece tanto veterano”. Aí eu falei 

“ah, primeiro quando você tá num time, já, já tem um grupo que você vai 

conhecer que vai te conectar a outros grupos, os amigos deles, pessoal do 

ano deles”. Como eu jogo em três times diferentes, por mais que a 

maioria das pessoas seja iguais nos times, eu já consegui me conectar 

bastante. O fato de você ser da Atlética te obriga a conversar com outras 

pessoas. E... dentro da, dentro do pessoal do meu ano, eu... eu... Foi 

tranquilo sim. Consegui me relacionar bastante. O pessoal que foi o meu 

grupo de Física eu, posso dizer, que era eu e mais quatro, são os quatro 

melhores amigos, talvez tenha um que é o Pedro, que não tava no meu 

grupo, mas talvez eu possa incluir ele nesse grupo, pessoal que tá sempre 

junto. Mas, mesmo assim, eu me relaciono bem com todo o pessoal do 

meu ano. Talvez tenha um grupo de meninas que... não se relacionam 

muito com os outros, que acabou não se integrando comigo e com o todo. 

Mas... acho que... questão de relacionamento pessoal, se eu tivesse que 

dar uma nota de zero a dez, eu daria nove ou a dez, ou dez, porque... foi 

algo que... eu sempre tive uma relação muito bom no Ensino Médio, mas 

aqui dentro eu consegui um relacionamento extraordinário, muito acima 

do que eu imaginava do que seria, até (...) tem um perfil comum [no 

curso]. Mas creio que deve ter pouco exceções de curso dentro da USP, 

mas a maioria é proveniente de escola particular. Pessoal... sofro um 

pouco por não ter ninguém que mora na região que eu moro, quer dizer, 

volto sozinho sempre [Ri], diferente das outras pessoas que tão sempre 

voltando em grupo. É... e quanto eu acho... estilo musical, tem um 

padrão, que eu creio que seja o padrão dos jovens, assim... escutar mais 

ou menos a mesma coisa. Eu tenho algo diferente por causa que os meus 

pais são do nordeste, eu tenho um vasto conhecimento do forró. Tenho 

vasto conhecimento do sertanejo não do atual, mas do sertanejo antigo. 

Tenho conhecimento vasto do brega, por causa do meu pai. Aí... isso... é 

algo que eu nem consigo falar com outras pessoas, porque se eu falo, eles 
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nem entendem, não conhecem. É... não, não vejo... eu acho o pessoal... 

muito... numa linha que não foge muito de um determinado padrão. Creio 

que, pelo menos no meu ano, das pessoas que eu conheço eu sou o mais, 

um ponto mais fora da curva em relação aos outros (...) pelo fato de ser 

mais... de ter uma cultura, o pessoal, eu gosto do rock, mas o pessoal é 

mais conhecedor do rock do que eu. Em contrapartida eu já conheço 

bastante da cultura do nordeste. Eu conheço um pouco da cultura do 

centro-oeste, porque eu tenho parentes também, e o pessoal já conhece só 

do vestibular. A questão do nordeste pra eles, eles conhecem apenas o 

que o vestibular diz, eu não. Eu já viajei, os meus pais são de Coremas da 

Paraíba, eu já viajei várias vezes. É uma cidade pequena, mas conhecida 

somente pelo açude, que abastece grande parte do nordeste, esse açude. 

Aí eu conheço bastante da cultura do nordeste. É... em relação a... tanto é 

que, esses dias aí, eu tenho brigado muito na... no Facebook porque o 

pessoal tem, tem criticado o nordeste em questão das eleições, eu tenho... 

me mostrado bem... pró o nordeste, até que o pessoal brinca comigo, 

tanto que eu sou descendente do... dos Ferreiras, o meu vô teve, tem 

descendência direta com o Lampião. Meu vô é... acho que neto do 

Antônio Ferreira, que é o irmão do Lampião. Aí o pessoal brinca comigo, 

uma vez que eu falei isso o pessoal “ah”. Tem horas que... eu sou o único 

ligado á questão do nordeste. Não nasci lá (...) [mas] eu trabalhei na Casa 

do Norte do meu avô. Conheço bastante, conheço tanto comidas, quanto 

instrumentos, é... ferramentas que usam. É por isso que eu digo que sou 

alguém que tá um pouco diferente do... do padrão que... que segue a 

maioria (...) além do que o pessoal fala, eu capto, né? No ar, assim. O 

pessoal tem... o perfil de ter estudado em escola pública, ou, em escolas 

particulares e... ter feito algum idioma, a maioria, assim, são raras 

exceções assim como eu que conhecem pouco outro idioma além do 

Português. O pessoal... fala alemão, ou fala francês, ou fala inglês. Então, 

sempre... não foge desse grupo. O pessoal fala que quer ir pra Alemanha, 

pelo Ciências Sem Fronteiras, tem o pessoal que fala que quer ir pra 

França, o pessoal quer ir pro Canadá, Estados Unidos ou Austrália; é 

sempre esse padrão. Aí, você... além do que eles falam, você fica 

observando e vai conseguindo... notar isso, no decorrer (...) Sair junto? 

[para pra pensar] Creio que tenha saído com o pessoal da Atlética uma 

vez. Festa? Eu costumo só ir na da Farmácia, eu não costumo ir nas 

outras festas da USP, mas... a outra coisa que você falou foi... Ah, a 

interação é mais dentro daqui mesmo. E dentro do CEPE [ri]. Ah, eu 

tenho... do bairro, do bairro eu mantenho pouco contato, talvez. Do meu 

grupo de amigos, da minha infância mesmo, eu mantenho contato com 

dois, no máximo. (Farmácia noturno, 19 anos) 

 

Por outro lado, no extremo oposto, Thiago, estudante de curso de Gestão Pública, o 

qual, como todos do campus Leste da USP, foi realocado e distribuído em diferentes outras 

unidades da USP em virtude da contaminação do solo daquele local (uma das razões da 

longa greve que assolou a Universidade de São Paulo naquele ano de 2014), reclama 

exatamente da falta de contato com os veteranos e de vivência no próprio território
328

 

original do curso (onde, por exemplo, estava a biblioteca de seu curso, tinha cesso aos 
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 Aos modos mesmo do domínio de orientação espacial na Universidade alertado por Coulon, 2005. 
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professores), então em situação de “refúgio” na Faculdade de Medicina na USP. Thiago 

inclusive, não tem dificuldades acadêmicas, sobretudo porque tem um hábito consolidado 

de leitura e devido às dicas de fichamento e outras estratégias de organização das leituras 

que aprendeu com sua irmã mais velha, também estudante da USP (como já contou 

outrora). 

No caso de Natália, estudante de Química muito pobre e com seríssimos problemas 

domésticos decorrentes dos vícios do pai, pode-se perceber o sofrimento que vivencia na 

experiência universitária, pois continua se sentindo diferente dos colegas do curso (com 

exceção daqueles que, como ela, vieram de escola pública e participaram do PPVUSP), 

não se enturma e não encontra possibilidades de participar de outras atividades além do 

sobreinvestimento nos estudos individuais, atitude tomada ante a própria avaliação de que 

tem grandes dificuldades de acompanhamento das aulas.  

Assim, Natália encontrava-se ao fim do primeiro semestre letivo presa nas 

dificuldades acadêmicas e decorrentes ausência de suportes no contexto universitário. 

Como não conseguiu se construir como estudante universitária, ainda presa a cargas do 

passado (como as dificuldades escolares e familiares pregressas), sofreu e pensou inclusive 

em “se libertar” da própria Universidade, ideia que por vezes tangencia. Entretanto, ao que 

tudo indica, as conversas com alguns docentes do curso de graduação parecem acalmá-la e 

indicar alternativas à sobrededicação (frustrada, no caso dela) aos estudos. Natália teve que 

se debater com a difícil tarefa de enfrentar o desprezo decorrente de sua desvalorização no 

âmbito da Universidade, “porque a USP é isso aí”, um lugar de alta seletividade ainda 

depois do vestibular, aparentemente diferentemente das Universidades Federais, pelo que a 

estudante sabe da experiência de outros colegas. As falas entrecortadas de grande emoção 

relatam essa experiência e o quanto se apega aos antigos colegas do PPVUSP, semelhantes 

a ela em origem e em esforço, que, em um jogo de espelhamento identitário, podem 

continuar dizendo a ela que “ela quis a USP, se esforçou para entrar na USP e que merece 

a USP”, “merece” enfrentar tal desafio, como relata na sequência: 

 

Natália: (...) eu tinha uma melhor relação com os professores, chorava 

quando era, quando era férias, porque eu queria voltar pra escola, mas... 

provavelmente, mais porque a minha vida em casa não era muito boa, né? 

Mas... [voz embargada de choro] era isso, mais. Daí... sofria muito 

bullying... porque era gorda demais, ou porque era magra demais, ou 

porque... sempre, né? Daí tudo bem, aí quando eu, mas quando eu fui pra 

ETEC não foi tanto assim, não. No início teve um pouco dessa coisa, 

porque tem “ai, qual foi a sua colocação?” e aí tinha... aí, desculpa 

[choro]. No início tem aquela rixa “aí quanto você tirou, o seu lugar”. 
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Mas depois eu comecei a... tinha pessoas que se empenhavam, que 

ficavam mais só estudando e eu tava pensando aí em Técnico essas 

coisas, aí não era mais a mesma coisa, assim. Aí eu consegui ser mais 

expansiva lá. Conversar com as pessoas e tudo. Mas aí chegou aqui e eu 

não consigo fazer muitas amizades, assim, não sei. Eu não sei se sou eu, 

porque, nesse meio ano que eu fiz PPVUSP, até por conversar alguns 

com os professores e com as outras pessoas, eu mudei muito a minha 

noção da... das diferenças sociais, essas coisas. Então... não consigo mais 

entrar em algumas conversas que antes eu entraria, entendeu? Ah, as, 

quando, as conversas mais fúteis, assim. Que... ah, de pessoas que não, 

que margina, marginalizam, acho que é assim que se fala, uma pessoa 

sem... querer saber o que levou ela a querer fazer aquilo, por exemplo, 

sabe? Aí eu já me afasto um pouco. Ou pessoas que ficam querendo se 

vangloriar, que ficam “ah, eu fui pra não sei onde, fiz isso”, aí já te 

deixa... porque eu sei que não é uma realidade minha e não adianta tentar 

estabelecer uma conversa. Ou que fica “ai...”, é... tem bastante gente aqui 

dentro, né?, que fica querendo valorizar muito o conhecimento... a partir 

de menosprezar você, né? Aí, não... Agora tá um pouco melhor, assim. 

Porque talvez eu não... porque no início eu queria muito fazer amigos “ai, 

ai, não sei o que”, mas eu me decepcionei um pouco nesse intuito assim. 

Porque eu não vou pra festa... porque... eu tenho uma, um preconceito 

com bebida essas coisas, por causa do meu pai. Não preconceito, mas... 

não, não quero fazer, entendeu? Aí... eu tinha um, tinha uma época que eu 

não conseguia olhar, tipo, as pessoas que, se tivesse alguém usando 

drogas, por exemplo, eu não conseguia olhar. Hoje em dia eu consigo, 

assim, mas eu não vejo por que eu vim, por exemplo, lá é open bar, o que 

eu vou fazer se eu não bebo. Mas atualmente tudo está ligado a festas, 

assim (...) Então, no, no início, eu falei “nossa! Que que eu tô fazendo 

aqui!”. Porque eu fui mal... e... É, em Cálculo, então... né? Tirei um ponto 

dois na prova de Cálculo, aí eu falei “ai meu deus”, aí chorava, chegava 

em casa e chorava “ai”. E aí... não, pior foi o jeito que a gente entrou 

aqui. Teve uma semana de recepção. Daí na... no calendário, era trote, 

mas a gente não sabia, aí no calendário tava... prova de aferição, primeira 

coisa que você vai fazer. Era uma prova horrível “ai meu deus, eu sabia 

que não, não. As pessoas tavam certas”, algumas pessoas foram até 

embora no começo por causa disso. Depois você vai ver que é trote, mas 

aí, chega na aula de Cálculo é igual, mas não é... É [risos]! Aí... foi, foi, 

foi bem difícil assim. Porque... eu achava que o Técnico ia me dar um 

diferencial, mas metade da minha sala fez Técnico em lugares melhores 

do que eu fiz (...) Ah, nas provas? Eles conseguiram ir bem, assim. [E eu] 

fiz o que eu sempre fiz. Estuda mais, sem vida, estuda, estuda, estuda. 

Tanto que eu consegui passar com boas notas, assim, né? No primeiro 

semestre foi mais no desespero, assim, né? Não [dá pra continuar assim], 

eu decidi que isso não vai ser saudável, ficar, porque, eu tinha... Eu 

consegui tirar mais que sete em todas as matérias. Mas... até fui fazer sub 

pra poder melhorar e... mas eu pensei que... eu não vou sobreviver assim. 

Não tem como. Então... foi aí que eu comecei a pensar... no conceito de 

nota mesmo, que... às vezes... eu via pessoas lá que não tavam se dando 

muito bem na, nas provas, mas que sabiam muito mais coisas de Química 

do que eu. Que podiam ensinar muito mais coisas, sabe? Então eu acho 

que eu... aí eu peguei algumas coisas que alguns professores disseram, 

assim... meio solto. Um professor falava assim “a nota não devia ser... a 

motivação de você estudar; ela devia ser um diagnóstico de como você tá 

se saindo”. Aí isso me marcou muito. E um professor que eu tive no 
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primeiro semestre que eu acho que esse foi o motivo de... muitas pessoas 

não desistirem do curso, embora muitas desistiram já, foi esse professor, 

ele meio que dizia que a prova não, não tinha nada a ver e ele... dizia pra 

gente que muitos professores, tipo, ele contava realmente a realidade, que 

alguns professores iam humilhar a gente lá, falar que a gente não ia 

conseguir [chorando novamente], desculpa. Mas que a gente não deveria 

ligar pra isso. Que a gente devia deixar pra lá, e... que a gente devia 

seguir o que a gente pensa. Que se a gente continuasse cobrando da gente 

como a gente tava fazendo, a gente ia ficar louco e ele tinha vários 

amigos que tinham... é... perdido a sanidade, ou às vezes se esforçavam 

muito porque se esforçavam muito pros padrões que... ele falava “até eu, 

que sou professor, eles querem impor uma meta de quantas... quantos... 

materiais eu tenho que publicar, é uma meta que eu não vou atingir, eles 

sabem disso, mas eles continuam...”.  Aí, a gente, eu meio que aprendi 

que tava lidando com uma metas que não... Ah, no, no final eu acho que 

eu consegui ir bem, né? Fui. Ainda mais em Cálculo que o professor, que 

as pessoas acabaram ficando bastante, né? É, sim, eu consegui ir bem, 

assim. Eu... acho que foi bastante, bastante... aprendi aquilo que precisava 

ser aprendido. Mas eu queria ter focado menos só naquilo e ter 

preenchido as coisas, né? Não só saber responder o questionário, né? É 

que esse ano eles fizeram uma nova grade pra Química. Pensada... é, a... 

ficou bastante legal, assim. Porque... é o Integral, mas eles reduziram 

bastante a carga horária e colocaram bastante horário de estudo, né? 

Então, a gente fica aqui. Mas aí, o... o... não sei se é o Diretor lá do 

Instituto, ele foi lá perguntar pra gente quem tava estudando e tipo só eu e 

mais duas pessoas levantaram a mão. É. E as pessoas estavam pedindo 

pra colocar as aulas só de manhã e a tarde livre pra estudar. E ele falou 

“vocês não vão estudar se eu fizer isso”. Aí que, aí que você percebe, 

tipo, eu estou, estou indo bem, mas eles não estão estudando nunca. Eu 

não vi eles estudando. Então... eles tão... eles tão... tipo, indo quase igual 

eu, mas sem estudar nada, entendeu! É a... a carga que levamos, desde o 

início. Porque... eu pensei que não ia ser assim, tanto. Até porque... eu fui 

muito bem na FUVEST neste ano, consegui uma colocação ótima, mas é 

porque eu aprendi a fazer FUVEST, né? Não porque... eu sei as coisas, 

não porque todos os conceitos estão bons, assim, pra mim. Mas o povo lá 

sabe muita coisa mesmo! (...) É, assim. O pensamento é diferente, eles 

conseguem relacionar com outras coisas, até coisas que eles viveram em 

outros lugares, sabe assim? Então... é, é diferente assim. E tem coisas que 

eu não conheço... ou... lugares que eles já visitaram de Química, ou 

alguma coisa assim. Ou... os laboratórios, eles já conheciam todos os 

laboratórios, alguns já tão fazendo Iniciação Científica no primeiro 

semestre, essas coisas. Aí, ah, tem também gente que ganhou, tem uns de 

escola pública, lá até que tem uma quantidade razoável, mas são pessoas 

que se destacaram muito na escola pública, ganharam Febrace, ganharam, 

é... Olimpíadas de Matemática... Mas... acaba tendo uma luta de egos lá. 

Porque as pessoas que são de escola particular dizem, tem toda a, a, a 

carga que elas tiveram “ah, porque eu estudei numa escola preparatória 

pro ITA”, por exemplo. E as outras falando: “ai, ganhei Febrace, ganhei 

isso...”. Daí eu me sinto nesse meio... assustada. “E você?” [risos].  É, 

mas... mas, minha... minha saúde vai se perdendo no caminho. É... só que 

eu fiquei totalmente nisso. Toda... Ia embora o mais tarde possível e 

chegava o mais cedo possível e... É que a gente, o nosso horário é 

totalmente espalhado, né? É, às vezes tem aula das oito às seis, às vezes 

aula, aula só de manhã... então, mas ficavam o tempo inteiro “ah, vamo 
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não sei aonde?”, “não, preciso estudar”. Sábado e domingo também 

“vamo estudar, vamo estudar”. Eu, por exemplo, Cálculo que eu tinha ido 

mal, assisti umas vídeo-aulas, porque não tava entendendo nada com o 

professor e aí eu peguei o livro e fiz todos os exercícios possíveis (...) É, 

então, eu não tenho muito... contato [com amigos antigos], até porque... 

eu não tenho Internet em casa, por exemplo, aí fica meio difícil de 

conversar, assim. Mas, eu tô conseguindo conversar com algumas 

pessoas que eu conheci aqui do PPVUSP mesmo, assim. Consegui 

manter um contato, assim, com algumas pessoas. [Os amigos falam] tipo 

“você merece, você mereceu, porque você quis USP”, como se USP já 

tivesse associado a isso. Mas aí eu vejo também uma diferença com  as 

Federais, né?, que alguns deles estão fazendo. Que, às vezes, não tem 

essa... você percebe que no início, dá mais um apoio. Um reforço, por 

exemplo, de Matemática. Não tem mais essa coisa de coloca logo... às 

vezes eu acho até que é pra manter essa idéia de que é tão difícil aqui 

dentro, assim (...) Eu acho que o percurso em si já valeu à pena assim. 

Porque eu mudei totalmente a minha visão, assim. Quando eu comecei a 

perceber as coisas da sociedade, assim. Que... Mais o que, por exemplo, 

entrar no PPVUSP é... se eu não tivesse entrado, acho que tinha muitas 

coisas que eu não teria me atentado, assim, sobre... sobre a Educação, 

essas coisas, assim. Principalmente acho que na Área de Humanas o 

PPVUSP foi muito bom. (Química integral, 19 anos) 

 

Já naquela primeira entrevista, ao término do primeiro semestre letivo, Natália 

conta que diante desse desafio de adaptação, teve de deixar de lado algo que a caracterizou 

como estudante ao longo de sua trajetória escolar, a competitividade com os colegas. 

Diante da necessidade de ter algum rendimento, a estudante também viu frustrado o desejo 

de ingressar no universo da pesquisa, via desenvolvimento de projeto de Iniciação 

Científica, no que foi desencorajada pelos professores que percebiam as suas dificuldades 

ao início do curso. Reconstruções de caminhos se fizeram necessárias, a partir de então. 

 

Natália: Ah, eu tenho [conversado com a mãe sobre a situação na 

Universidade] bastante. Tinha dias que eu ligava chorando pra ela 

contando “ai, eu não tô conseguindo, ai” [fala fazendo voz de choro e 

desespero]. Aí ela falava pra eu ter calma e que... falava assim “você não 

tá pagando, a gente não tá pagando nada. Você não tem que se esforçar 

pra... você não tem que se matar tanto pra terminar a graduação nesses 

quatro anos mesmo”. Falava assim “você não tem que se cobrar tanto 

assim, você sabe que você não tem que ir igual a eles”. Ela tem uma 

cabeça bem nesse sentido, assim. Então ela fala que, que eu devo... devo 

fazer no meu tempo, não importa isso. Mas... eu sempre me cobrei e ela 

sempre falou “ai, você não precisa tirar tantas notas altas, não precisa se 

esforçar tanto”, mas eu, é uma coisa que eu tenho dentro de mim, hoje eu 

tô tentando controlar mais, não ficar me esforçando tanto, sabe? Antes, eu 

acho, que era... tinha alguma coisa relacionada à competitividade, talvez. 

Mas hoje em dia... Eu acho que eu era, assim. Mas, no sentido de eu 

mesma, sabe? Não no sentido de você querer o que as pessoas, que você é 

melhor que as pessoas, mas no sentido de que você, querer ouvir “nossa, 

você melhorou”. Querer melhorar, assim, mas hoje em dia eu tô tentando 
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me policiar um pouco porque isso é meio doentio, às vezes, né?, de 

querer estudar muito, assim, mas... Eu acho que realmente é pra suprir as 

frustrações (...) a minha pressão de trabalhar é que trabalhar significa 

independência no sentido de que... de que... ah, se eu quiser morar em 

outro lugar, tentar trazer a minha mãe pra outro lugar, eu vou poder. 

Assim. É, o problema também é que é curso integral, né? Só que aí eu 

escolhi o curso integral porque é menos tempo e aí eu podia, é, terminar 

logo, só que ao mesmo tempo, é o bacharel, e o bacharel não tinha à noite 

e aí... aí fica aquela coisa... e aí o único trabalho mesmo que eu pensei 

que dava pra conciliar seria plantonista de cursinho, que geralmente é um 

dia só (...) Eu pensei [em fazer Iniciação Científica], mas conversando 

com os professores, eles falaram pra eu não fazer no primeiro ano. 

Porque ia ser muito... que a adaptação ia ser muito difícil. Tem bastante 

gente da minha sala fazendo, já. Até tava, as pessoas tava meio com 

medo, porque... porque agora, como ia fazer pra Bolsa, né? Se ia ter bolsa 

ou não, se ia ficar lá... mas eu queria fazer sim. Mas também não, não sei. 

Não... também não me interessei por muitas das pesquisas lá. Só, acho 

que só uma  que gostei bastante. (Química integral, 19 anos) 

 

É interessante constatar que a estudante assume para si não querer participar de 

atividades com os colegas para não sofrer por não poder corresponder às demandas da vida 

universitária, por não ter dinheiro, vontade de ir a festas (tem restrições a bebidas, devido à 

história do pai) e precisar estudar muito mais que os outros. Natália justifica a si mesma as 

dificuldades de integração assumindo ter estado na defensiva em relação às pessoas 

“diferentes” de si e que a partir de então estava bem na companhia de outros “humildes” 

como ela. Quer conseguir ter renda para poder se livrar do fardo que não a deixa nem saber 

o que quer para si, que a prende a uma identidade presa ao passado, segundo narra, é parte 

significativa de seu atual desafio de vida: 

 

Natália: [longo silêncio] Eu acho que [o desafio] é... deixeu ver. Em parte 

é ter essa independência. De casa. Que eu acho que já tá chegando num 

ponto que tá cada vez pior. E eu acho que é em parte é, tipo, eu não tive 

tempo pra pensar se isso é mesmo o que eu quero, entendeu? Porque ao 

mesmo tempo em que você tem que ficar estudando o tempo inteiro, você 

não tem tempo pra parar e pensar, tipo, vejo muitas pessoas lá na minha 

sala que, ah vieram de outros cursos, ou foram pra outros cursos depois. 

Mas, meio que eu tenho medo de arriscar, porque eu não sei o que vai ser 

lá na frente. Então, talvez se eu tirar essa, esse fardo de... se eu tiver uma 

vida independente, se eu tiver esse... aí eu posso olhar que que eu 

realmente eu quero, entendeu? Porque a minha gana de não querer ficar 

de DP em nenhuma é pra terminar logo pra poder... me libertar entre 

aspas disso. Mas eu acho que é isso, assim, no momento, assim. E... mas, 

eu, acho que no primeiro semestre, se eu pudesse resumir, eu acho que, 

tirando a vida acadêmica, a vida social, assim, eu acho que eu aprendi a 

lidar com essas pessoas, tipo, diferentes, assim. Porque às vezes eu acho 

que até eu me comportei diferente com elas. Porque de alguma forma eu, 

eu senti que a nossa realidade é diferente, então você já conversa meio 

que, é..., é... meio que... temerosa, assim. Porque... às vezes é até uma 



345 

 

coisa... como se, você se sente abaixo mesmo você sabendo que não é 

assim, entendeu? Você não consegue conversar exatamente, porque você 

não sabe exatamente como eu vou me relacionar com essa pessoa. Hoje 

eu percebo que talvez seja melhor eu não ficar... no momento, assim, pra 

mim seja melhor não ter tanto essa participação assim. Porque ninguém 

vai ficar me cobrando pra ir nas festas, nos lugares, assim e eu vou poder 

focar e estudar, entendeu? (...) Agora eu tô conhecendo mais pessoas, tô 

vendo que tem umas pessoas lá, pessoas que... que fizeram PPVUSP e 

alguma coisa assim, falam “ah, a gente tá procurando os humildes aqui, 

porque aqui na Química tá difícil!” [risos] (...) [ Na parte acadêmica] 

ainda tá bem difícil, assim. Porque tá chegando agora nas partes... o 

primeiro semestre foi mais partes... que até eu tinha tido na escola, 

mesmo que, ou no cursinho, algumas partes. Mas agora tá começando a 

chegar as partes que não tanto. O professor já não é igual ao outro que é 

tão compreensivo. Aí você fica meio assim, mas... tô tentando, vamos ver 

[fala essa parte baixo, quase como se fosse pra si mesma] (...) eu tô 

tentando estudar... [fala com voz de dor] (Química integral, 19 anos) 

 

Na segunda entrevista realizada, quando já havia concluído o segundo semestre 

letivo, Natália conta o processo de mudanças que então se iniciou, alterando projetos e 

pondo em questão seus objetivos, uma vez que tem que lidar com o deslocamento de sua 

identidade de estudante universitária sem participar de grupos no interior da USP, tendo 

poucos amigos, sobretudo aquele que conheceu anteriormente durante a realização do 

próprio PPVUSP. As dificuldades se somam e, como retoma a seguir, começa a pensar em 

trocar de curso, para Física ou Matemática, como explica na sequência: 

  

Natália: É que, assim: quando eu entrei, eu pensei que... eu tinha uma 

idéia diferente, achei que ia me sentir mais confortável aqui. Mas eu me 

sinto deslocada lá dentro, sabe? Eu não consigo... aí tem dias... é um 

ambiente, assim, que pra mim é como se todo dia eu tivesse que ficar me 

perguntando se tá valendo a pena mesmo. Mas tem dias que eu acho que 

não, sabe? Porque... muitas coisas que a minha realidade é diferente não... 

às vezes eu acho que até sou eu, que me sinto inferior às pessoas e não 

consigo me aproximar delas. Mas é difícil manter uma conversa... que é 

assim, aí você fala “ah, tudo bem, porque um dia eu vou ser professor e 

vai mudar isso”. Aí você vê o ambiente em que os professores estão 

também tem essa coisa, os preconceitos que os professores passam pra 

gente. Por exemplo, um professor chegou lá um dia e falou sobre... fez 

umas piadinhas humilhando os técnicos de laboratório. E mesmo a sala 

que tendo a maioria que fez [Ensino Médio] Técnico, eles não se sentem 

técnicos e riram muito com o professor e... [Silêncio]. É, o jeito que 

eles... sempre o jeito que as moças da limpeza andam lá, elas sempre 

andam de cabeça baixa, isso me incomoda, porque a minha mãe também, 

ela trabalha com limpeza, então... então... esse preconceito já tá sendo 

reproduzido pelos alunos. Porque aí um dia a gente tava no laboratório e 

um menino falou: “ah, eu vou lavar essa vidraria direito porque eu não 

vou ser como o técnico que deixa tudo sujo”. Aí não é assim. Isso me 

incomoda bastante assim, entre outras coisas (...) às vezes [tenta se 

posicionar a respeito do que incomoda]. Só que às vezes fica meio que 
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um grito no deserto, então... não vale a pena. Tanto que eu encontrei 

umas pessoas, umas duas ou três pessoas que compartilham disso 

comigo. Entre elas tá o Pedro que fez o cursinho PPVUSP. Só que... fora 

o Pedro as outras duas pessoas que eu encontrei que pensavam a mesma 

coisa não aguentaram e foram pra noite, sabe? Porque à noite é diferente. 

Porque à noite tem mais pessoas que passaram em segunda chamada. E 

também tem mais negros à noite, tem pessoas... tipo mais... [silêncio] É, 

outro perfil, porque as pessoas que estão no Integral, elas não trabalham, 

não... elas não fazem nada. Só que pra mim, fica difícil mudar pra noite, 

porque eu já pensei em mudar, só que eu moro numa região muito 

perigosa, se eu for pra noite, vai ser meio complicado, assim. (...) eu 

pensei [em tentar vaga no CRUSP novamente], só que aí tem o problema 

de que... eu, minha mãe e meu pai. Se eu sair vai ficar minha mãe lá, 

entendeu? Aí eu tô tentando, tô tentando bastante falar pra ela pra gente ir 

embora, né? Pra gente alugar um lugar só nosso.Porque eu não vou ter 

coragem de deixar ela lá, entendeu? O fato de que eu queria ter um 

dinheiro meu, assim, uma independência pra poder dar as condições pra 

minha mãe sair, é uma coisa. E assim, dá muita inveja das pessoas, 

porque... a realidade delas é totalmente diferente, aí você... até as pessoas 

que fazem aqui, só que as outras pessoas, então elas conseguem usufruir 

da Universidade melhor. Ah, então elas vão pro CEPE, praticam esporte, 

ou... fazem algum curso de línguas. Se eu fizer muito, se eu fizer isso, 

não... não vai rolar, assim, né? Porque, assim, eu tenho que correr muito 

atrás, assim. Não sei se eu tô me... me cobrando tanto, mas... não sei. É, 

assim, eu não tô pensando muito se tá valendo à pena ou não, porque, 

assim, eu não tô confortável lá, passar muito tempo lá é muito 

desgastante pra mim. E eu tô começando a ver que talvez não seja o curso 

que eu quero, assim. Mas eu tô deixando ir um pouco, assim. 

Ah, o fato de que eu não tô conseguindo ir bem nas matérias de Química 

e melhor nas de Matemática e Física. É. Aí eu conversei com um 

professor lá essa semana, ele conversou comigo e ele falou que eu devia 

pegar mais matérias na Física, por exemplo. Mas esse semestre começam 

umas matérias mais relacionadas à Química mais profundamente, então... 

eu vou esperar mais um pouco. Ao mesmo tempo tem aquela pressão de 

você sair do curso, de já ter feito mais de um ano, então... (Química 

integral, 19 anos) 

 

Neste contexto, estudante conta como desenvolveu estratégias de estudo, 

enfatizando a necessidade de organização, para dar conta de suas dificuldades iniciais no 

curso e a falta de recursos para aquisição de livros, “Porque tem que se organizar muito pra 

não precisar de livro. Porque você tem que agendar na biblioteca, e às vezes é muito 

específico e só tem um, por exemplo. E aí tinha várias situações que só tinha em inglês e 

eu tinha várias dificuldades, então, daí eu tive que procurar, sei lá, em outros meios pra 

poder... ou às vezes não conseguia, já tive que procurar outro livro pra poder... prosseguir, 

assim.”. Como não tinha dinheiro para pagar pelas cópias dos textos e nem conseguia 

entender o inglês dos livros da biblioteca, ao mesmo tempo em que encontrou dificuldades, 

Natália considera alguns aspectos positivos nisso, pois “ao mesmo tempo é bom porque 

você começa a... a ter vários jeitos de estudar, né? Começa a correr atrás sozinho, assim. 
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Porque uma coisa que você percebe é que... você pensa que a maioria do tempo é sala de 

aula, mas não é. Porque às vezes o professor não quer explicar direito, ou a política dele é 

essa, de você correr atrás mesmo, ou você simplesmente não entende o jeito dele, aí você 

tem que correr atrás mesmo. Aí eu procuro vídeo-aulas, aí eu tento ficar na pró-aluno um 

pouco assistindo umas coisas também.”. 

Também no âmbito das relações interpessoais Natália demonstra ter vivido 

mudanças em relação aos primeiros momentos na Universidade de São Paulo. Ela que 

desde muito cedo começara a desenvolver gosto por teatro e outras atividades culturais, a 

despeito das constrições econômicas e da dedicação do tempo aos estudos necessários para 

dar conta da graduação, a estudante conta abaixo que estava se estabilizando em uma 

relação afetiva (namorado que conhecera no cursinho preparatório do PPVUSP) e que além 

de ir a festas e exposições, estava buscando realizar um curso gratuito de dança. Essas 

mudanças vão se chocando e colocando em questão parte da sua rotina e pesadas relações 

familiares e acadêmicas. Na falta de orientação no interior da própria universidade, Natália 

conseguiu algumas dicas de antigos professores que tinham estudado na USP 

anteriormente. Face às dificuldades, mas com necessidade de concluir rapidamente o curso 

para conseguir trabalhar e ter renda para sair de casa e das relações domésticas, ela viveu a 

difícil escolha do caminho a tomar nesta encruzilhada: cursar menos disciplinas e “viver 

mais”, ter mais tempo para outras atividades e se dedicar a outras áreas da vida que podem 

arejar a pressão de quem já está com o “psicológico abalado”.  Como a jovem universitária 

conta, atualmente tem tido mais momentos de lazer e fruição com o namorado e amigos:   

 

Natália: É, então. Sair de final de semana, eu sempre tento sair pra 

lugares que são de graça, tipo peça de teatro de graça, ou quando é dois 

reais, cinco reais. [Com] Meu namorado e... uns amigos meus. Ele eu 

conheci no cursinho vestibular que eu fazia, no PPVUSP. Aí... Aí a gente 

já tava junto, ele entrou na Física. Só que na licenciatura da Física, só que 

não é o curso que ele quer, assim. Então, os amigos são amigos de fora, 

mesmo. E só ocasionalmente, assim, né? Amizade daqui acaba sendo 

bem... hum... profissional. Que é mais pros trabalhos. As pessoas também 

têm outras rotinas. Muitas vezes viajam, né?, quando não tem aula, assim 

(...) ele [o namorado] está meio desiludido com o curso dele, porque não 

é uma coisa que ele quer, mas é aquela pressão familiar de... USP. Aí... só 

que ele tem uma vida, assim, melhor que a minha, um pouco. Porque ele 

tem... casa própria, a mãe dele tem um comércio. Mas também ele passa 

bastante dificuldade; ele não consegue as bolsas por causa dessas, dessas 

coisas também (...) Não apresentei ele pro meu pai, porque o meu pai é... 

é muito, assim, pelas coisas que o meu pai fala eu já sei que não, não tem 

como, assim, ter diálogo. Não. Só... pessoas que já conhecem como é a 

minha, a minha relação com os meus pais; porque acontece, qualquer 

hora o meu pai pode chegar e ridicularizar uma pessoa dentro da minha 
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casa. Então... (...) Ao mesmo tempo que... que eu não tenho muita 

coragem de ficar muito tempo fora de casa, porque eu não sei o que pode 

acontecer a cada noite, a minha mãe, também, não... não gosta muito da 

idéia, assim. Ela ainda tem uma coisa muito protetora da parte dela. É um 

problema, assim... [silêncio] Eu nunca tinha percebido muito isso. 

Comecei a perceber recentemente, assim, o que me dá mais vontade de 

ter essa independência. Só que... ao mesmo tempo eu tento entender, 

assim, sabe? Porque, por exemplo, a minha mãe já foi estuprada. Então... 

ela tem muito medo que eu venha à noite, que eu passe, que ela não saiba 

onde que eu tô, ela quer saber tudo, assim. Então eu tento compreender o 

lado dela. Ah, ele [o namorado] entende assim porque eu coloco pra ele, 

assim. Porque eu coloco pra ele, assim, eu falo realmente como tá a 

situação. Porque, assim, eu tinha um namorado que ele me pressionava 

pra ir na minha casa, por exemplo. Mas... ele entende, ele nem tem 

vontade assim de conhecer o meu pai, assim, por exemplo. É, é, tive 

[outro namorado antes. Eu fiquei um ano e... dois meses namorando. Mas 

aí foi uma relação bem ruim, assim, pra mim, porque ele era... também 

tinha aquela relação de ser inferior, porque ele era de uma classe média 

assim, sabe? Então a realidade era outra, foi assim tipo um choque. Era o 

amigo de um amigo, assim (...) Ah, os amigos [com quem sai 

atualmente], um amigo meu da época que eu fazia teatro, que ele mora, 

ele já brigou com meu pai, meu pai já brigou com ele, então ele já... ele 

faz Psicologia, então, ele... ele releva as coisas, ele compreende, assim. 

Então, ele é bastante meu amigo. Ah, é... tem... eu tenho dois amigos que 

foram do PPVUSP, que foram amizades que eu acho que eu levo pra 

sempre, assim. Até um deles, agora, ele conseguiu entrar na POLI. Esse 

ano. Então, e ele tá bastante assim. Eu tô preparando ele pra como vai ser, 

[Risos] [quando saem vão] assim, em exposições... tudo o que for mais 

acessível assim, eu procuro assim pra poder ir. Mas é basicamente isso, 

assim. É, em Carapicuíba não. É porque coisas de graça e mais, assim, 

culturais, lá não tem. Então... tem que vir mais pra cá mesmo, assim. Eu 

vejo em alguns sites que eu conheço, em que você pode pesquisar pelo 

preço, por exemplo, e aí faz isso, assim. Mas quando tem alguns 

espetáculos lá na minha cidade mesmo, a gente vai também. Mas é bem 

raro, assim, que seja barato, assim. (Química integral, 19 anos) 

 

Ao mesmo tempo, Natália gostaria de conseguir diminuir um pouco o ritmo dos 

estudos, cursando menos disciplinas do que o ideal no semestre, para “poder descansar um 

pouco o psicológico” já abalado face a tantos problemas que enfrenta: 

 
Natália: Eu me matriculei [em todas as disciplinas no semestre], eu não ia 

me matricular, mas aí eu percebi que todas as matérias, se eu não me 

matriculasse no período ideal eu ia ficar, vai, um ano, um ano e meio sem 

poder cursar elas e ia prender mais matérias ainda, ia atrasar muito o 

curso. E tinham me falado, eu conversei com alguns professores, de 

antes, assim, da minha escola que fizeram USP, e eles falaram que... o 

ideal seria pegar quatro. Pra poder, assim, pra poder levar. Mas eu estou 

esperando um pouco. Já falaram bastante que os professores desse 

semestre são bem rígidos, assim. Aí eu tô, eu ia, eu ia abrir a 

Licenciatura. Aí ia começar as matérias. Só que aí eu tô pensando que eu 

quero pegar algumas aulas, que eu fiz... eu fui montar a grade e vi que tá 

tudo de manhã, só segunda à tarde dá pra pegar algumas coisas, ou dar 
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um plantão, alguma coisa. Tô, tô procurando, assim, pra ver se... melhora, 

tô tentando guardar um dinheiro, agora. Não sei. Dá pra fazer Iniciação 

Científica, né? Já são quatrocentos reais. Mas pensando bem, ou dar aula 

particular, ou... ou vai pra plantão de dúvida, né?, em cursinho, assim. É, 

vai ser necessário, né? Mas ao mesmo tempo eu tô... assim, eu tô me 

dedicando muito, só que proporcionalmente o meu psicológico está sendo 

meio afetado. Porque... a minha vida inteira a minha mãe me achava 

cursos de graça pra eu fazer e eu fazia, então tinha uma outra, tinha uma 

coisa extracurricular que eu fazia. Eu sinto muito falta disso, sabe? Arte, 

sabe? Então, agora, abriu essa semana umas bolsas pra dança lá no Tetro 

Municipal, assim, de graça (...) aqui no Teatro Municipal de São Paulo. E 

aí... é um sorteio, assim. Daí eu me inscrevi, não sei o que vai acontecer, 

mas eu tô tentando fazer outras coisas, assim. Mesmo que eu não me 

dedique taaannntttooo assim [ enfatiza] acho que vai ser necessário, 

porque até um professor falou que se a gente ficar só na Química vai ser... 

a gente, não vamos ser bons profissionais, né? (Química integral, 19 

anos) 

 

Tais questões complexificam ainda mais a discussão sobre a permanência 

universitária por parte dos novos estudantes
329

, pois, como se vê aqui neste caso de Natália 

e como lembravam Piotto e Nogueira no artigo resultado de pesquisa realizada também na 

USP
330

, mas com estudantes beneficiados pelas ações de inclusão da Universidade, na 

questão da permanência universitária há demandas que não são de ordem material; para 

alguns, o recebimento de bolsas de diversas ordens não basta para conseguir de fato entrar 

no curso após a aprovação no vestibular; se, como lembram as autoras mencionadas, em 

algumas circunstâncias haveria necessidade de a USP se preocupar com o oferecimento de 

acompanhamento psicológico aos estudantes, parece aqui ser também relevante se 

preocupar com esta questão da participação e do associativismo dos jovens estudantes, da 

vida extra-acadêmica na Universidade como uma ponte importante para o bom 

desenvolvimento acadêmico, como já sublinhado. 

Natália passou por muitas dificuldades por não ter conseguido se associar e 

participar de grupos de pares ou com professores na sua entrada na graduação. Após a 

segunda entrevista, com o gravador desligado, ela contou rapidamente a experiência que 

teve com um grupo feminista na USP e a contribuição para a permanência dela no curso 

após grandes transformações identitárias, que passaram pela sensação de ter feito escolhas 

erradas, dada a dificuldade acadêmica e a difícil relação com os colegas. Além disso, a 

                                                 
329

 Cf. expressão cunhada por Valérie Erlich em Les nouveaux étudiants: un groupe social em mutation, 

1998, para tratar do grupo de estudantes de perfil socioeconômico diferente dos herdeiros que alçavam pela 

primeira vez na história de suas famílias o sistema universitário (no caso dela o francês) após adoção de 

políticas de ampliação do acesso. Tratava-se de modelo universitário diferente daquele encontrado por 

Bourdieu em seus estudos das décadas de 1960 e 1970. 
330

 Piotto e Nogueira, Inclusão vista por dentro: a experiência via Inclusp, 2013. 
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convivência com o namorado também contribui para ela começar a conseguir se 

“distanciar do que ela era por influência da família” e a buscar suas próprias escolhas e 

identidade, conforme segue: 

 

Natália: Então, o meu maior desafio agora tá sendo descobrir quem eu 

sou, realmente, assim. Acho que até agora eu deixei muitas pessoas e 

coisas na minha vida conduzir assim. Acho que a minha situação, a 

minha situação em casa me conduziu a um curso que desse dinheiro. Aí... 

a minha situação com a minha mãe me conduziu a um curso que desse 

dinheiro também. Minha situação e o meio social acho que me empurrou 

tipo pra fazer USP, assim, acho que eu sempre idealizei, assim. Então... 

só que eu nunca parei pra pensar realmente se... assim, eu vejo várias 

pessoas lá que falam “ah, esse é o curso que u quero desde sempre”. Não 

é uma coisa que eu pense, assim. Não é uma coisa que eu planejei a vida 

inteira. Eu tô tentando descobrir se eu quero fazer isso. Um professor 

meu faleceu esse semestre, aí eu fiquei pensando assim se a minha vida 

vai ser essa, sabe? Então, o desafio tá sendo isso, somado ao fato de... 

observar mas não captar o ambiente que eu tô, entendeu. Que eu sei que 

se eu quiser ser aceita por esse meio eu vou ter que me tornar parecida, 

né? Eu não quero isso, assim (...) Acho que [o desafio] é, tipo, achar a 

minha individualidade. [silêncio] Porque eu focava muito no como, mas 

não no o quê? Assim, então, era sempre “eu vou estudar muito, mas 

nunca pensava no que eu realmente quero fazer”. O... porque... tanto que 

agora eu tô numa crise porque eu gosto das matérias que eu tô estudando, 

mas eu não consigo falar “ah, eu quero fazer aquela pesquisa”. E várias 

pessoas lá já têm essa idéia [voz embargada]. Eu conversei com um 

professor lá e ele falou que já tá muito cedo, ainda, então é normal, assim. 

Mas eu não... não tô conseguindo me ver trabalhando naquilo, assim; eu 

me vejo mais dando aula, do que me ver realmente num... Do que numa 

pesquisa, assim. É, daí eu tô... porque antes eu achava, né?, “juntando o 

que minha mãe quer, que a gente ganhe dinheiro, com eu quero ser 

professora, professor de universidade” [Ri]. Mas.. não é assim: a 

realidade é outra. Ah, não converso muito [com a mãe sobre isso], assim, 

porque... ela não, tipo assim, ela compreende, mas, ao mesmo tempo, 

quando ela fixa numa idéia, ela não vai tentar chegar a um consenso, 

assim. Toda vez que a gente chega numa discussão de um ponto que pra 

ela acabou a discussão, acabou a discussão, entendeu? Aí vai ser 

complicado. Não, mas só, assim, só nos assuntos que... assuntos chave, 

assim. Por exemplo, religião, assim. Assuntos chave que... Eu era 

bastante, a gente era evangélico. Só que... com tudo o que aconteceu, com 

tudo o que acontece na minha vida, essas coisas, eu comecei a me 

distanciar um pouco, assim. Então, não... Assim, eu não ia muito [à 

Igreja], a gente não ia muito, mas era aquela coisa de em casa... assim, a 

gente não ia porque ela tinha aquela consciência de que... a igreja é meio 

que um meio social, assim. Só que, ao mesmo tempo, ela tem bastante fé 

só que, tipo, em casa, tipo, sozinha. Mas eu comecei a desconstruir um 

pouco isso, não só porque eu vim aqui, não só porque eu entrei aqui, mas 

por causa de todo o tempo em que eu fiquei esperando pra alguma coisa 

acontecer, mas de um modo meio passivo. Porque, tipo, eu achava que ia 

vir alguma coisa de fora me tirar daquela situação, mas já hoje eu vejo 

que eu posso fazer sozinha, assim. Foi, assim. E o meu namorado é ateu. 

E, assim, a gente teve muito conflito no começo, mas depois, tipo, eu 
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ensinei ele a respeitar e, ao mesmo tempo, eu aprendi a respeitar mais. 

Então o primeiro conflito foi esse, daí quando entrou aqui, tem muitas 

pessoas aqui que associam, assim, religião a burrice, no meio acadêmico, 

assim. Porque... isso vai te prender, assim. Eu não concordo com isso, 

mas eu comecei a pensar e comecei... um desses, um desses meus amigos 

do PPVUSP, não o que passou na POLI, mas o outro, ele, ele tava 

fazendo Filosofia, essas coisas. Então a gente conversava bastante. Então 

eu comecei a... a me distanciar um pouco da minha religião, mas ao 

mesmo tempo ter uma consciência sobre todas as religiões, assim. Uma 

consciência da importância da religião na sociedade, mas... me afastar, 

assim. Eu consigo ver os pontos ruins e os pontos bons, assim. Só que a 

minha mãe tá percebendo que eu tô me distanciando, só que pra ela, ela 

fica apavorada, assim. Eu compreendo ela, mas, ao mesmo tempo, eu 

também tô apavorada. Porque foi uma vida ensinando sobre culpa, né? 

Então, você não acreditar, isso te gera uma culpa. Daí é complicado. 

Assim, eu já tentei algumas vezes [conversar sobre religião com a mãe], 

mas não... não deu certo, assim. Porque ela acha que “ah, então vamos 

voltar pra Igreja que isso vai passar”. Mas não é assim que eu me sinto. 

Mas também não me considero... atéia, assim. Eu tô numa fase de 

transição, mesmo. Talvez o fato de eu acreditar que eu podia chegar aqui; 

talvez tenha influenciado um pouco. Ao mesmo tempo você misturar a fé 

com a sua força de vontade você... não desiste, assim. Mas, ao mesmo 

tempo... não sei; talvez se eu não tivesse fé... eu tivesse consciência de 

que eu precisaria lutar muito ou desistisse ou realmente continuaria, não 

sei. Mas... não sei (...) Eu tô meio que... ao mesmo tempo em que eu 

quero decidir alguma coisa, assim, ter certeza, eu fico meio com medo, 

assim, do que vai acontecer. Então eu tô meio que deixando levar a 

situação. Não sendo levada, mas tendo meio que a consciência de que eu 

vou ter que tomar uma decisão mais pra frente (...) então, é... aí que é 

meio que a diferença do caso do meu namorado, por exemplo: o fato de 

não estar fazendo o curso dele, não estar gostando do Instituto, não estar 

gostando de nada tá meio que imobilizando ele, assim, ele não tem força 

de vontade pra fazer as coisas. Agora, como eu sempre segui um sistema 

de que quando estava alguma coisa errada em algum momento da minha 

vida eu descontava nos estudos, mesmo não sabendo o que eu queria 

alcançar, mas que eu ia chegar em algum lugar, é isso que eu faço, 

entendeu? Porque mesmo se eu mudar de curso, alguma coisa assim, eu 

não tenho DP, por exemplo. Eu vou tentar fazer isso, assim. Mas eu 

também não tô me cobrando tanto quanto eu me cobrava antes, porque eu 

tenho consciência de... eu tenho consciência da minha defasagem. 

Então... eu tenho consciência de que tudo bem se não der certo. Mas eu 

vou tentar, entendeu? Não, talvez não, assim. Mas... é que, como é o 

primeiro contato, assim, que eu tô tendo com muitas coisas, aí você fica 

pensando se realmente você gosta daquilo, porque você nunca realmente 

teve aquilo. “Como você sabe que você quer Química se você não 

conhece essas coisas?”. Então... e eu meio que fui levada pra esse 

caminho. Pelo fato de minha mãe ter falado “não faça nada relacionado a 

Artes, fora isso pode escolher”. Então foi uma decisão meio... Na época, 

na hora de escolher a escola técnica foi isso: “tirando de canto e dança, 

qual você quer fazer?”. Não sei, porque ao mesmo tempo tem essa 

pressão de independente, assim. É, pressão minha, porque... eu quero sair 

desse lugar. Porque esse semestre deu pra perceber que... esse, essa 

situação tá me prejudicando muito, não dá pra conciliar. Não dá pra ficar 

se matando o tempo inteiro. Não basta a defasagem, ainda tem isso, então 
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não tem como. Eu penso assim, mais pra frente, não sei se como uma 

segunda graduação ou uma coisa paralela fazer alguma coisa relacionada 

a Artes. (...) eu ia fazer, cheguei a pegar uma lá na ECA, de... de artes 

plásticas. Mas... eu não entendi muito como funcionava. Daí eles não 

deixaram eu fazer. Acho que está na época de requerimento, mas como 

eu peguei as cinco matérias, acho que não vai dar. Ainda pensei em 

assistir de ouvinte alguma aula, alguma coisa. Mas eu... não... eu tô 

descobrindo agora como funciona, entendeu? É. Porque no IF eu tenho 

amigos, no IF eu consigo... falar “ah, que horas você tem aula? Esse 

professor tudo bem eu ir assistir uma aula dele?”, aí vai e entra, 

entendeu? Agora, na ECA eu não conheço ninguém, eu ainda vou tentar, 

mas... (Química integral, 19 anos) 

 

 

“E A GENTE VAI LEVANDO, E A GENTE VAI LEVANDO...”  

QUANDO O ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO RESISTE ÀS PROVAÇÕES 

INSTITUCIONAIS E PESSOAIS: ADAPTAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE SI 

PELO JOVEM QUE VIVE A USP 

 

As transformações identitárias vividas por Natália foram tantas que ela começou a 

mudar o próprio modo de se relacionar com a Universidade e sua própria condição de 

estudante. Assim, ela espontaneamente enviou uma mensagem eletrônica durante as férias 

escolares de julho de 2015, dizendo ter conseguido se transferir para o Instituto de Física, 

onde já havia inclusive conseguido ingressar em um grupo de pesquisa e ensino, 

responsável pelo Projeto de atendimento escolar chamado Show da Física. 

Tais mudanças são importantes, pois indicam que a despeito das dificuldades ela 

conseguiu não acumular reprovações e atrasos que tendem, progressivamente, ao 

desencorajamento e à perda de confiança em si, o que podem acarretar em abandono do 

curso superior
331

.  

Outro elemento que carrega consigo o impacto sobre o processo de constituição da 

identidade estudantil a ponto de interromper a formação via o abandono é a greve
332

. Vitor, 

estudante da Geografia que abriu mão de muita coisa sacrificando uma parte de si para 

conseguir ingressar na Universidade (do curso tecnológico na FATEC que abandonou para 

fazer o cursinho preparatório do PPVUSP a deixar de “sair para fazer coisas que as outras 

pessoas estão fazendo”, “não pode namorar direito na adolescência porque tinha que deixar 

as coisas ‘superficiais’ de lado para priorizar coisas mais importantes pra fazer”, chegando 

                                                 
331

 Conforme perfis de estudantes que saíram da Universidade francesa sem diploma construídos a partir de 

pesquisa do Obervatoire National de La Vie Étudiante apresentados no livro dirigido por Nathalie Beaupère 

e Gérard Boudesseul Sortir sans diplôme de l’Université, 2009. 
332

 Se para alguns as manifestações e discussões de tais momentos podem ser momentos de grande e intensa 

socialização alternativa no interior da Universidade, para alguns é a ruptura, sobretudo para aqueles que já 

enfrentavam dificuldades anteriores, cf. Beaupère e Boudesseul, 2009, p. 72. 
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ao ponto de nem “querer sair para ficar estudando”, ou “não querer sair domingo porque 

tem simulado e à noite você tá cansado porque trabalhou o dia e vai pro cursinho porque 

acha que aquela é a forma de mudar o que vivia”), deixando, inclusive, de trabalhar para 

ajudar a família com intuito de se dedicar à vida universitária.  

Esse investimento foi possibilitado devido ao recebimento de algumas bolsas da 

Universidade e de um projeto social que atua para assegurar a permanência estudantil de 

pobres no ensino superior, o que lhe proporcionou algum tempo para se dedicar à 

Universidade. Assim, Vitor conseguiu ingressar em curso de inglês gratuito no Inco-Cepel 

da Faculdade de Educação, conseguiu se dedicar aos estudos e às leituras das disciplinas 

cursadas no primeiro semestre, embora ainda fosse insuficiente, uma vez que só após a 

interrupção das aulas regulares, durante o início da greve naquele ano, conseguiu dar conta 

da programação anterior e compensar o atraso. Apesar disso, o estudante sentiu muito a 

diferença da exigência acadêmica e sua capacidade em dar conta da escrita do texto 

argumentativo e crítico solicitado, além das apresentações de seminário, pois percebia 

muito mais preparação prévia em seus colegas de escola particular, fator que o levou a se 

dedicar ainda mais aos estudos e, novamente, abrir mão de outras inserções e participações 

em atividades universitárias não diretamente relacionadas aos estudos. Vitor destaca ainda 

a diferença com alguns colegas em relação ao domínio das normas e dos códigos implícitos 

da vida universitária, quando se refere às dificuldades em conseguir entrar em projetos e 

programas institucionais, como o Aprender com Cultura e Extensão; sempre achava que 

faltava “algo” a ele, que os outros tiveram alguma informação a mais. 

Mesmo tendo participado de atividades da calourada, de ter ido a festas, de usar o 

bandejão, e ter frequentado o Cinusp, até então, no final do primeiro semestre, o estudante 

nunca tinha ido ao CEPEUSP e, pelo que conta, utilizava mais os equipamentos e espaços 

de estudo, como a sala Pró-Aluno, a biblioteca, os Laboratórios de Pesquisa e Ensino da 

Geografia, onde tinha contato com estudantes da pós-graduação e docentes, chegando 

inclusive a participar de reuniões de grupos de pesquisa. Mesmo vivendo ativamente o 

processo de tomada de consciência de suas qualidades e fraquezas como estudante e 

tomando atitudes para enfrentá-las (sobretudo a via do sobreinvestimento nos estudos, 

como foi possível perceber também em outros colegas estudantes da USP anteriormente 

analisados aqui), Vitor ainda consegue achar brechas para investir em trabalhos voluntários 

e no “compromisso” que assumiu para si de divulgar as informações sobre o acesso ao 

ensino superior público. 
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Sem ter deixado os amigos de antes da graduação de lado, mantendo alguns 

momentos de encontro e lazer com eles, sobretudo aos finais de semana, Vitor conta que 

conseguiu estabelecer relações já de “grande amizade” com alguns estudantes do curso 

moradores de periferia como ele, amigos com quem realizava atividades culturais, 

sobretudo, naquela ocasião da primeira entrevista. 

O estudante passou a viver a Universidade, mantendo-se por meio de um acúmulo 

de bolsas que permitiu a ele se dedicar como desejava ao que ele chama de “estudos 

introdutórios” no começo do curso, segundo suas próprias palavras descrevem: 

 

Vitor: Eu tenho auxílio transporte que eles oferecem pra eu conseguir ir e 

voltar pra casa e tenho o auxílio... do bandejão pra comer que é, tipo, sei 

lá, muito fundamental e tenho, tenho, meio que sou voluntário no 

Instituto Semear que é um instituto que, que funciona tipo, pra auxiliar 

você no seu primeiro ano de faculdade. Eles tipo te dão uma bolsa 

mensal, um programa de mentoria com alguém que já é formado na sua 

área pra te auxiliar e etcétera. Eles são... uma, ele é, ele é uma ONG fora 

da Universidade, mas ele trabalha com pessoas, com pessoas de baixa 

renda que entraram em universidade pública. E ele trabalha, o Semear 

trabalha com três parâmetros, que é a mentoria, de alguém mais velho pra 

te auxiliar, com  a bolsa estudantil, que é a, um valor dividido no ano pra 

você conseguir se manter na sua vida, né?, e etcétera, e com um programa 

de networking que é você conhecer é... é... encontros mensais pra você 

conhecer pessoas que estão relacionadas à sua área, pra campo de 

trabalho e etcétera. [respira fundo, quase sem fôlego] Então, tipo, o 

Semear fez toda a diferença também do começo da minha graduação pra 

cá, porque... é, porque eu não podia, eu não podia mais trabalhar, porque 

tava muito complicado e eu queria me entregar pra caramba na graduação 

que eu consigo, porque eu, porque mesmo estudando no cursinho 

etcétera, eu achava que, eu acho ainda, eu, que, eu precisava fundamental, 

preciso fundamentar nesse ano, tipo, uma base muito grande pra 

conseguir seguir no curso depois, sabe, assim. Então, esse programa é 

muito fundamental , porque... as matérias, até as matérias, elas são muito 

introdutórias, então eu, poxa, eu queria estudar pra caramba pra poder 

fundamentar as coisas que eu vou querer estudar depois. E aí eu conversei 

em casa, tal, não sei o quê, e daí, daí deu certo: com as bolsas e tudo, eu 

consegui ficar só na graduação, mas mesmo assim tá complicado. Eles 

fazem panfleto, eles fizeram panfletagem na, nas universidades públicas e 

eu acabei conhecendo eles lá na FFLCH. Conheci na FFLCH, os 

panfletos e etc. e a gente foi conhecer. E aí, e a gente, só que em troca 

disso, né?, desse auxílio que eles dão, do apoio que eles dão, a gente tem 

que desenvolver projetos sociais que consigam tipo... relacionar a área 

que a gente estuda com o meio que a gente vive. E as pessoas que estão 

no Semear são pessoas de baixa renda, então o meio que a gente vive são 

meios periféricos e etcétera [respira profundamente, quase sem fôlego] e 

a gente tá, a gente cria projetos sociais pra conseguir vincular tudo isso. 

Então, tipo, foi um ganha-ganha, de lá e de cá! E aí a gente, enfim, isso 

aconteceu e consegui, tipo, segurar só na graduação, mas mesmo dessa 

forma, mas, mas eu comecei a fazer inglês, também pelo Inco, aqui da 

Faculdade de Educação. Porque eu não tinha grana pra pagar também 
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[Risos] e... veio o inglês que era de graça e etcétera e eu não sabia nada 

do inglês e tem texto na graduação que são em inglês e pra gente 

conseguir e pra gente conseguir... e teve o descobrimento de um outro, de 

um outro nível estudantil, assim, que eu não fazia noção de onde antes de 

eu entrar na graduação. Aí depois que eu entrei eu falei “poxa, é outro 

mundo. Agora começou tudo de novo e eu tenho que conseguir me 

conciliar aqui”. E aí, tô assim até agora, né? Então, em algumas matérias. 

A greve veio e, de certa forma, ajudou. Porque... eu tava atrasado na 

questão de, de prova mesmo. Porque tava chegando o fim do semestre e 

as provas estavam vindo todas e, e... caramba! Prova de universidade é 

muito difícil. E aí, e aí tinha toda uma carga de leitura e etcétera pra 

conseguir conciliar nas provas, seminários, etcétera, e a greve veio e 

parou e eu consegui, tipo, tirar todo o atraso que eu tava nas matérias da 

graduação, mas aí eu consegui, né? Agora quando voltar vai ter as provas 

finais e o segundo semestre. Tava, atrasado, é. Porque é grande, a carga 

literária do curso é muito grande. Tem matéria, assim, que a gente tinha 

que ler cento e vinte páginas por dia. Mesmo só no estudo. Mesmo só 

estudando eu tive, tipo, tenho... tava tendo antes da greve, dificuldade pra 

conciliar tudo certinho e conseguir passar tranquilo assim. [A principal 

dificuldade] Era conseguir conciliar tempo e acesso a... ao conhecimento 

acadêmico que era, era muito tipo, outro universo do que eu tava 

acostumado a ter. Mas aí eu consegui, agora, depois de um tempo, eu 

consigo ler mais fluído o texto do que eu lia no começo do ano. É, a 

rotina de estudos é a mesma, tipo tem que ficar horas sentado lendo o 

texto lá, na mesinha, sublinhando e fazendo tipo fichas mentais ou 

resumos desses textos pra conseguir ler depois e conciliar a idéia, por 

exemplo, a gente tem História do Pensamento Geográfico  que trabalha 

com, tipo... todos os autores da Geografia desde o começo do... do... 

Desde o início da docência catedrática até agora, quando ela se tornou 

uma ciência de, de, de educação, né? Aí... e... eles  têm uma... e a gente 

tem que conseguir conciliar a linha de pensamento de cada autor e 

diferencia em, diferenciar... os pontos em que eles não concordavam, ou 

o que concordavam, o que conciliava uma coisa na outra. E essa análise é 

muito complicada, porque não basta só ler, né? Tem que ler e 

compreender certinho a linha de pensamento do cara, para você conseguir 

compará-la com outro. [respira profundamente, quase sem fôlego] E as 

provas são realmente um, são um, são mais críticas, né? É um comparar 

as linhas de pensamento, né? “Por que essa linha de pensamento e qual a 

relação com a linha de pensamento da geografia atual, sei lá. E, e isso é 

complicado, porque é um outro tipo de, de, de conceituação sobre a 

educa, o ensino, sabe? Um outro tipo de conceituação sobre o texto: ele 

não faz pergunta simples, é uma pergunta mais crítica em relação às 

coisas e, e a, eu tava tendo muita dificuldade por causa da leitura e de 

compreender essa leitura. Então, eu não conseguia ler no tempo devido, 

porque eu tinha... tem aula todo dia, então, eu tinha o final de semana pra 

ler as matérias mais densas, assim. Então, no meio da semana o que eu 

lia, por exemplo a aula era sexta de História e Pensamento, eu ficava 

sábado e domingo lendo e a semana inteira, tipo, acumulado com as 

outras matérias e quando chegava sexta eu não tinha lido tudo da sexta 

passada, assim. Uma semana era pouco pra eu conseguir conciliar toda a 

carga de leitura e toda a criticidade na leitura, entendeu? Aí que tá: era o 

mesmo engajamento do Médio que eu tinha, eu não sei se era, se era o 

mesmo do cursinho, porque o cursinho foi mais tenso, assim, era mais 

uma questão de competição por vaga mesmo , mas... Era era, era um 
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esforço grande assim e mesmo colocando todo o esforço do Ensino 

Fundamental e Médio e um pouco do cursinho, eu não conseguia... 

mesmo todo o esforço junto não dava conta da, de, de ti, de tirar oito no 

mínimo na graduação. Eu acho, né, porque as matérias não acabaram. 

(Geografia noturno, 19 anos) 

 

Mesmo com toda essa dedicação, o universitário sofreu um estranhamento maior 

com o curso no momento – e no formato – das avaliações realizadas, sobretudo quando se 

compara à certa naturalidade no meio acadêmico que percebe em outros colegas, conforme 

relata: 

 

Vitor: Então, eu fiz de uma matéria, que era de Fundamentos 

Econômicos, Políticos e Sociais da Geografia que é bem complicado, 

porque as, as, eram provas a cada duas semanas, só que era uma prova 

tipo mais aberta, assim, era pra você discorrer, ele dava um tema, o 

professor dava um tema central e você tinha que discorrer sobre aquele 

tema de acordo com as duas últimas aulas. Só que você podia, você não 

precisava fazer na sala, você podia fazer em qualquer lugar da faculdade, 

assim, ir nas bibliotecas, pesquisar e tudo[respira fundo, quase sem 

fôlego], mas não era tipo, mas não tinha onde pesquisar. Você tem que 

pensar pra escrever. E escrever também, foi outra coisa que veio tipo 

totalmente diferente, porque... é, o texto argumentativo dissertativo da 

redação do vestibular é uma coisa [respira fundo, quase sem fôlego] e o 

texto acadêmico é totalmente diferente e, e, e... você tem que ser muito 

mais esclarecido, tipo... direto, escrever pouco, escrever pouco mas sendo 

conciso e claro, coeso e etcétera de, de uma língua, de temas, de temas 

que eram muito, que eram inacessíveis para mim antes de entrar na 

faculdade. Então, aquela coisa “caramba, e agora”. [Risos]. Mas nessa 

matéria que eu fiz, eu acabei tirando nove, antes da greve o professor já 

tinha dado todas as notas e eu fiquei com a média nove, no final do 

semestre eu falei “caramba, deu certo, né?” . Pelo menos em uma que eu 

achei, sei lá, que era a segunda matéria mais difícil. Mas daí, agora, 

durante a greve, eu consegui estudar as matérias que eu tipo tava atrasado 

e tô me preparando pras provas que vão vir assim que a greve acabar, pra 

continuar o segundo semestre. E... é desse jeito, assim. Mas falaram que 

vai piorar! [Risos] Fiz seminário também, que é complicado. Eu tinha 

feito seminário na FATEC, mas não é, não foi tão complicado quanto 

esse que eu fiz aqui. E... na escola, tipo, nada comparado assim. Porque, 

parece que... aqui, dentro do curso da Geografia, eles pedem uma 

criticidade muito grande e uma propriedade muito grande do que você vai 

falar sobre um, sei lá, sobre um tema específico. Sei lá, bacia 

hidrográfica, você  tem que ter uma propriedade muito grande sobre, pra 

falar daquele tema. Então, se você não sabe, você vai ter que pesquisar 

pra caramba pra ter propriedade suficiente pra falar, porque vão te 

sabatinar na hora da apresentação e você vai ter que responder tudo o que 

os caras perguntarem. É assim [respira fundo, quase sem fôlego]. E na 

gradua, na própria sala de aula tem gente que sabe muuuiiito mais que eu, 

assim, tipo. Então na hora de apresentação, um desenvolvimento melhor, 

você fala “ah, tiveram infraestrutura pra isso”, ou não, porque, sei lá, se 

dedicaram mais do que eu, coisas que eu, coisas que eventualmente eu 

não fiz, de postura de fala, de comunicação com as pessoas, de escrita, de 



357 

 

leitura, tem gente com carga literária lá tipo, caramba que eu nunca tinha 

noção que alguém que acabou de começar a graduação teria capacidade 

pra ter. [respira fundo, quase sem fôlego] E, e durante as apresentações eu 

me sinto, me sinto frio, não, me sinto, me sentia, me sentia atrasado, 

porque as pessoas tinham mais, é, é, desenvoltura  que eu, assim. Então 

eu acho que é, quando chegava a minha vez de falar eu falava e etcétera. 

Conseguia discorrer sobre tipo o que eu tinha estudado sobre o assunto, 

mas mesmo assim, a gente sentia que tava faltando alguma coisa, porque, 

é... sei lá, eu não me sentia com propriedade suficiente pra falar sobre um 

assunto que eu nunca tinha estudado tão profundamente. E eu achava que 

eu ia conseguir isso na graduação. De certa forma eu tô conseguindo, né? 

Mas, tipo, tendo que estudar por fora ou por dentro, mas... é o que tá 

impulsionando o ensino, assim. (Geografia noturno, 19 anos) 

 

A comparação que o estudante estabelece com os colegas é grande, mas é possível 

perceber o quanto não se inferioriza em relação a eles, mostrando como se superou e 

conseguiu alcançar por meio do esforço um bom nível acadêmico: 

 

Vitor: Acho que, acho que não a comunicação era entre eu e eles [os 

colegas de curso]. A comunicação era mais, tipo, nós no meio acadêmico. 

Nós com os professores e etcétera. Ou pra, sei lá, agora com o Cultura e 

Extensão teve, são projetos de, de... como se fosse uma Iniciação 

Científica só que básica pra você se inteirar no meio da pesquisa. É, é... 

são coisas que você vê a diferença. Eu, puxa, não consegui me 

desenvolver tão bem quanto essa pessoa ou esse grupo de pessoas, né?, 

nessa atividade, porque, possivelmente, eles tiveram outras informações 

ou uma infraestrutura maior do que eu tive pra conseguir desenvolver 

isso. [respira fundo, quase sem fôlego] Então, sei lá, tem menina, tem 

gente na minha sala que fez aula de teatro, por exemplo, então 

desenvoltura em apresentação pra eles tipo é muito mais fácil do que pra 

mim que, que, que fui introspectivo durante, tipo, o Ensino Médio e que 

agora na parte, que agora que precisa se impor pra ter oportunidade pra 

falar a gente sente este déficit assim, tipo, é visível até. E, e, e... de outras 

coisas, também, tipo a carga de leitura é totalmente diferente, né?, tipo 

das pessoas que vieram, a escola particular, assim, tipo, na minha sala, 

elas são seis pessoas, tipo na minha sala do noturno, né?, que tinha 

quarenta pessoas no curso, seis pessoas dessas quarenta vieram de escola 

pública e o resto vieram de escola privada [respira fundo, quase sem 

fôlego], e você consegue ver a diferença, sabe, tipo... Ou as pessoas de 

escola pública que são mais velhas, tiveram outras, tipo, graduações ou 

outro tipo de acesso ao conhecimento até chegar aqui, pra conseguir se 

equiparar a quem veio de escola pública, de escola privada, ou você 

consegue ver a diferença de quem acabou, tem gente, que sei lá cara, tem 

gente muito inteligente na sala que acabou de sair do Ensino Médio 

público e entrou na graduação direto, sem fazer cursinho nem nada, mas 

porque a escola pública era boa, ou porque ele teve uma infra estrutura 

em casa, ou na vida educacional dele que fez essa diferença inteira. Mas 

você consegue sentir essa diferença quando essa pessoa vai falar, ou 

quando essa pessoa vai escrever alguma coisa, não que ele seja incapaz 

de fazer, mas a infraestrutura que ele teve até chegar aqui foi diferente 

das outras pessoas. Isso com certeza faz toda a diferença, sabe? E, e, e... 

só, a questão do inglês, tipo na faculdade que, por exemplo, as pessoas 
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que, hã, um grupo de amigos que eu tenho não teve acesso ao inglês e tá 

tentando estudar agora pra conseguir, enquanto tem outras pessoas na 

faculdade que falam inglês fluente, que falam outro, sei lá, três línguas 

fluentes, que viajaram pra fora do país, que têm acesso a diversas coisas 

que a gente não teve e querendo ou não faz diferença, sabe? É hipocrisia 

falar que não faz. É. É língua estrangeira, o acesso à... Eu não sei, um 

acesso à educação de uma forma diferente; um acesso a uma educação 

diferente. Porque acho que, sei lá, as escolas particulares devem ser 

conteudistas, eu acho, porque eles, eles têm um acesso... uma 

oportunidade de ter uma grande quantidade de coisas, de matérias que são 

de Ensino Médio, não tem como falar que não são, mas que a escola 

pública muitas vezes deixou você no déficit e que não deu o cem por 

cento que tinha que dar e aí você consegue ver a diferença, sabe? Não é 

que eles sabem mais que todo mundo, é que eles sabem o suficiente, o 

que era pra eles saberem. E coisas que, por exemplo, eu não sei, outras 

pessoas que a gente consegue ver que, que eles não sabem, assim. Mas 

isso em relação, no curso da Geografia é uma coisa menos discrepante, 

assim. No total, tem bastante gente, gente que entraram pelas cotas é... de 

escola pública, ou pelo Inclusp, Pasusp e etcétera, ou gente que, que... 

tem muita gente negra no curso que é super, superincrível assim, coisas 

que em outros cursos a gente não consegue ver, sei lá. Eu tenho um 

amigo que tá fazendo Economia e na sala dele, é, tipo assim, na sala dele 

não tem ninguém negro, assim. Ele é, ele, ele e mais duas pessoas só 

vieram de escola pública e a gente consegue ver a discrepância. A 

Geografia não tem uma nota muito alta de corte, uma média tipo na 

segunda fase tão grande assim [respira fundo, quase sem fôlego], mas é, 

assim, a gente tá se apropriando sabe? Não só na Geografia, mas em 

todos os cursos da FFLCH, eu diria (...) Acho que o déficit de 

infraestrutura faz com que eu aproveite mais, eu diria. Porque... mesmo 

tendo, é... essa falta, é... aliás, com esse déficit que a gente sente na hora 

o curso, a gente precisa estudar, sei lá, mais, ou ter mais propriedade 

sobre o estudo pra conseguir tipo, alcançar o, pra conseguir conciliar o, 

tipo... ter mérito pessoal mesmo. Pra conseguir fechar a matéria bem e 

pra aprender de fato, não ficar brincando de estudar. E aí é mais difícil, 

mas a gente consegue, mesmo conseguindo com mais esforço, a gente 

consegue tipo... se apropriar melhor, eu diria, tipo... a gente já seria 

prepotente, acho que eu [fala baixo, como que pra si mesmo]... a gente, 

eu conseguiria me apropriar melhor, eu consigo, eu, no meu caso, assim, 

tipo, no meu estudo, vindo de escola pública e sentindo que eu tô, que eu 

fiquei atrasado em alguns pontos da graduação, faz com que eu consiga, 

tipo, ter noção de que eu preciso estudar mais e que eu consiga de fato 

estudar mais pra conseguir de fato me sair bem nas minhas atividades 

acadêmicas no geral. Parado o dia inteiro pra estudar e tem que abrir mão 

de outras coisas que o início da graduação traz pra todo mundo, assim: 

festas às sextas-feiras, tipo... ir pro Quinta e Breja e, e, e... e faltar na aula 

porque eu não tô a fim de ir etcétera, mas... isso me privou assim. Falei 

“caramba, eu vou ter que tipo me dedicar um pouquinho mais, porque eu 

preciso nesse ano fundamentar o resto da graduação que eu vou ter que 

estudar, assim.” [fala baixo, como que pra si mesmo]. Não, tudo bem, 

assim! Tipo, foi uma escolha que eu fiz mesmo, tipo, de ter que abrir mão 

pra, falei “não, já que eu vou parar pra estudar, vamos fazer direito!”. 

Não é uma coisa, tipo, não é um sacrifício, eu diria. Porque é uma coisa 

que eu gosto de fazer, então, sentar pra estudar e ler, etcétera, eu sinto 

como se eu tivesse ganhando e não perdendo, então não é aquela coisa 
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“poxa, hoje eu vou ter que ficar aqui estudando”, sabe? É, “poxa, eu vou 

estudar porque eu quero fazer isso e etcétera”. E acho que fez toda a 

diferença, assim, acho, que se você encarar de um jeito “caramba, droga, 

vou ter que estudar”, se ao, você fica, meu... Ah, sim, total. Porque, tipo, 

a... por exemplo, eu, no texto acadêmico eu consegui me aperfeiçoar mais 

ficando, porque eu tive mais acesso, não fiquei tipo “caramba, não dá pra 

fazer, ok”. Então, você tem que ir, falei “poxa, não dá pra fazer mas eu 

tenho que ir, tipo, treinando”. Aí você pega o texto e vai treinando, 

treinando, treinando, treinando e aí você consegue sentir que você tá 

fluindo melhor, que você tá conseguindo ler melhor, que você tá 

conseguindo interpretar melhor e, e... e você tá conseguindo, sei lá, ler 

teses de gente que fez um mestrado sobre Geografia Agrária, aí... é uma 

coisa, é uma linguagem complicada, né?, porque... e você tá conseguindo 

ler aquilo e compreender os pontos principais do cara mesmo que você 

nunca tenha tido, nunca tenha assistido a matéria Geografia Agrária I, 

sabe? Então, é... tá fazendo a diferença porque eu tô conseguindo me 

apropriar de coisas grandes e, e... e falando disso com propriedade, assim, 

tipo tô conseguindo me apropriar das coisas da vida acadêmica, do curso 

e etcétera. Espero que dê certo, né? [fala baixo, como que pra si mesmo]. 

(Geografia noturno, 19 anos) 

  

Para isso, os equipamentos e serviços oferecidos pela Universidade a todos os 

estudantes (como bibliotecas, salas Pró-Aluno de computação, CINUSP, bandejão etc.) e 

foram de vital importância para Vitor. Mas, a especificidade do curso de Geografia, no 

qual os professores dispõem de laboratórios temáticos nos quais passam boa parte do 

tempo fora da sala de aula e realizam reuniões temáticas, possibilitou a ele uma 

aproximação diferenciada com os colegas mais antigos do curso: 

 

Vitor: (...) tem os laboratórios da Geografia que são, tipo, 

supersensacionais [respira fundo, quase sem fôlego], que são, sei lá, são 

pras pessoas que tão mais na pós-graduação, assim, no mestrado e etc., 

mas é legal, porque... você consegue chegar e conversar, etcétera, e você 

tem outras fontes de acesso ao ensino do que só na, do que só a coisa da 

graduação, assim, tipo. Então você vai num lugar pra estudar, são 

laboratórios de Geografia Urbana, no LABUR, então tem gente que tá 

fazendo mestrado nessa Área e aí de repente tá tendo uma reunião sobre 

um projeto que eles tão desenvolvendo, ou sobre alguma coisa, ou uma 

discussão sobre determinado tema; mesmo você não tendo propriedade 

para discutir, você fica ali no seu canto e escuta o que os caras tão 

falando, que são coisas superinteressantes assim, tipo... dicas 

bibliográficas enormes que eles dão, assim, e, e... no caso, tem professor 

que, tem professor de Cartografia I que tem laboratório lá, aí você tá com 

uma dúvida em Cartografia, você chega no cara, nele, e fala “professor, 

tô com dúvida nisso e tals”. Fora do horário de aula, até, que ele tá no 

laboratório e ele te explica a dúvida e você acaba conhecendo o 

laboratório e vai sendo, é... que talvez seja uma possível área que você 

vai seguir na Iniciação Científica e etcétera. Você faz integração com o 

professor, que, que, possivelmente pode te ajudar, né?, nessa Iniciação, 

sei lá, dando bibliografia pra você ler, inserindo num projeto e tudo o 

mais, mas no geral é assim, tipo, nos espaços da faculdade, da FFLCH, 
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que eu tô conseguindo me inteirar, que é a Pró-Aluno, a área dos 

laboratórios, as bibliotecas, não só de lá tem biblioteca do, da FAU 

também, que é, tipo, superlegal, biblioteca do IME pra quem, pra estudo 

de estatística é boa também, a daqui da Educação também é bem legal. 

(Geografia noturno, 19 anos) 

 

Além disso e das festas, grande momento de encontro entre estudantes da USP, 

destaca-se a importância que o jovem universitário atribui às discussões políticas no 

interior da USP, tentando se informar sobre as discussões do movimento estudantil por 

meio das reuniões do Centro Acadêmico e participação nas Assembléias realizadas durante 

a greve; inclusive o estudante consegue perceber neste tipo de participação um importante 

meio de integração com os veteranos, atores capazes de orientá-lo em suas escolhas e 

caminhos no curso, como afirma a seguir: 

 

Vitor: Eu fui em algumas tipo no começo do ano, e... você consegue se 

integrar, a vida política na universidade em si é, tipo, muito grande. 

Então, tipo, o Centro, o Centro Acadêmico eu acabei conhecendo, tipo, 

através das festas e no dia da calourada também, o pessoal fez, tipo na 

semana dos calouros eles fizeram uma integração superlegal, então, tipo... 

a vida política na Universidade, né?, aqui na USP é, tipo, muito maior do 

que na FATEC, por exemplo, ou fora disso. Você consegue se engajar e 

eu acho que isso faz toda a diferença pra sua formação pessoal assim, 

tipo, estudar isso, né?, e fazer parte dos debates e etcétera. Então, tipo, sei 

lá, durante a greve por exemplo, tá tendo os debates e as Assembleias 

Gerais da Geografia, ou Assembléia Geral dos Estudantes e, e... e eu 

paro, sei lá, de fazer o que eu tô fazendo em casa pra vim, porque eu acho 

legal discutir, porque eu acho importante falar e porque dá, tipo... base 

pra você discutir diversas coisas, sabe?, pra você conhecer diversos 

pontos sobre o mundo em que você tá vivendo e, e conseguir ter um olhar 

crítico em relação às coisas, assim. No cursinho a gente já tinha isso, sei 

lá, sabe? Tem aulas, tinha aula de Redação e o professor falavam né?, 

tipo, tinha, “pra passar na FUVEST você vai precisar fazer uma redação 

crítica em relação ao tema”. E aí a gente chega nisso, chega na 

Universidade e você faz parte, tipo, sei lá, você faz uma parte, é como se 

fosse uma parte física mesmo do embate, indo em ato, tipo, contra coisas 

em que você não acredita, ou reivindicando o que acredita ou 

discutindo... e eu sinto, tipo, que a massa de, de, de discussão da questão 

política tá muito dentro da Universidade, sabe? Os movimentos, o 

movimento estudantil dentro, dentro do movimento estudantil e dentro 

dos conselhos fora da Universidade, eu vejo que tem muita gente da 

Universidade e dos, e dos debates que a gente discute aqui dentro lá fora 

e gritando lá fora também. Então, eu acho importante isso, assim (...) 

Mesmo sendo bicho a gente, eu gosto de participar porque eu acho 

importante me apropriar, sei lá, pra no futuro, quem sabe, fazer parte 

mais efetiva. Mas, é, é uma ligação, uma das poucas, eu acho, ligação que 

a gente consegue ver da Universidade com, de dentro da Universidade 

pra fora e de fora da Universidade pra dentro, ou seja, algumas demandas 

que estão fora da Universidade conseguirem ser discutidas aqui dentro 

[respira profundamente, quase sem fôlego], considerando que as pessoas 
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que, tipo, estão estudando vão fazer parte do futuro que tá por aí, assim.  

É, as reuniões do Centro Acadêmico, no caso da Geografia, ele é, tipo, 

horizontal, então, tipo, ele não tem hierarquia, mas, então, qualquer um 

pode chegar, dar opinião e vai ser discutida na plenária e a gente vai 

decidir o que é bom, o que é ruim e tal (...) A gente vai às reuniões e eu 

não tenho me apropriado tanto, tipo, do discurso, mas eu vou mais pra 

conhecer, porque, sei lá, é uma coisa nova pra mim. Eu, eu não tenho 

propriedade pra conseguir já discutir de fato, mas eu vou mais pra 

conhecer e etcétera, porque quem sabe no futuro, quem sabe não, pra no 

futuro eu conseguir discutir, ou conseguir ter opiniões diretas sobre as 

coisas. Mas é legal, eu acho legal discutir, sabe?, tipo, eu... e é um meio 

de integração, assim, tipo você acaba criando netwoorking muito grande 

com as pessoas do curso, com as pessoas que tão, sei lá, no quinto, sexto 

ano da graduação que fizeram, que optaram por fazer,sei lá, todas as 

matérias optativas que elas conseguiram pra conseguir ter uma base 

maior dentro da graduação pra depois ir pra pró, pra... pra depois ir pra 

pós e etcétera. [respira profundamente, quase sem fôlego] E você 

consegue... sei lá, tem gente que no curso que entrou em crise, porque, 

porque... aliás, é comum, né?, tipo, você... eu entrei em crise na FATEC 

com um curso que eu não queria fazer, dentro da Geografia tem gente que 

entrou em crise porque não era um curso que queria fazer, porque acabou 

descobrindo isso depois do primeiro semestre, aí, tipo, graças a deus deu 

certo comigo e, tipo, até agora nada. Mas é importante você se integrar 

com as pessoas que estão, sei lá, mais pra frente no curso, pra dizerem, 

pra dizerem como foi esse começo delas e como tá sendo o curso depois 

pra você conseguir fazer uma comparação “caramba, será que vai ser a 

mesma coisa comigo, vamo ver como vai ser, assim”. É mais pra obter 

informação, assim. Então, tipo, tem coletivos, sei lá, corrente de, corrente 

de, corrente política de movimentos, de movimentos alternativos fora, sei 

lá, tem vários, mas eu vou falar, tem vários que quando você entra, tipo, 

eu, mas, eu fiquei mais triste em relação a isso do que quando eu entrei na 

faculdade pra conseguir me apropriar das coisas e etcétera vieram 

diversas correntes tipo oferecer é ingresso nessa linha, sabe?, tipo... e eu 

não quis me apropriar porque eu não sabia como funcionava isso, então 

falei “melhor ficar de fora e ver como funciona no primeiro ano e quem 

sabe, possivelmente, pensar numa corrente política depois”. E aí eu fiquei 

meio de fora, assim, desse acesso, porque... eu achava que eu não, não, 

não era hora de eu me apropriar porque eu queria conhecer direitinho. 

Isso não, mas isso acontece, assim, tem amigos meus que já entraram e já 

foram ingressar na corrente política e já, e, e fazem reuniões referente 

etcétera com partidos políticos ou com correntes filosóficas de fora da 

graduação, etcétera. Na, na própria faculdade, na linha da Geografia de, 

de acesso às coisas, tipo, de, sei lá, de, de Cultura e Extensão, que é fora 

do curso mas tá relacionado, tem projetos que, que eu tô fazendo parte de 

um, de um projeto específico, que é um documentário que é feito com os 

professores de Geografia Agrária que estudam a questão da produção da 

cana de açúcar pra etanol em São Paulo e qual é a relação disso com a 

propriedade privada e etcétera, etcétera, etcétera e a divulgação e a, e a 

produção de um documentário que já foi feito por outros alunos que já se 

formaram e etcétera e a divulgação desse documentário junto com a 

temática nas escolas públicas, assim. Por enquanto eu tô como voluntário 

tipo no projeto porque eu me apropriei da idéia, queria discutir e tals e é 

mais um ganha do que um perde, assim. Mas esse projeto participa do 

Cultura e Extensão, que é dado pelo SAS e etcétera e eu tô participando 
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do processo seletivo pra ganhar bolsa, mas isso... é, pode ocorrer ou não, 

porque é mais, tipo, tem várias pessoas para poucas vagas, né? Mas é 

isso, assim: participo desse e de um outro que é da REPEP, que é o, a 

Rede Paulista de Educação Patrimonial, que é, que tá relacionado com o, 

com a, com a própria Educação Patrimonial no, na, na, nas escolas 

públicas e difunde o Patrimônio Público como memória social e etcétera, 

etcétera, e a visitação desses espaços com estudantes de baixa renda e 

etcétera, que tá relacionado também o SAS, mas que eu tô fazendo tipo, 

como voluntário porque... eu acho legal, assim, pra conhecer também. E, 

e os professores que são líderes nesse, esses que são... gestores desses 

projetos, eles dão aula na graduação também, então, tipo, são 

superacolhedores, assim, tanto no laboratório em que eles estão a gente 

entra assim pra chegar e conversar, pra deixar participar como voluntário 

e deixar você se apropriar da discussão, assim, mesmo tando fora, ou 

mesmo tando na hora de discutir, que, tipo, seria mais observar. 

(Geografia noturno, 19 anos) 

 

Na segunda entrevista com Vitor, realizada no início de março de 2015, pouco 

antes de se iniciar o 3º semestre letivo do curso de Geografia, o estudante relata o quanto 

sofreu com a crise identitária ocasionada pela prolongada interrupção das aulas durante a 

greve do ano anterior na USP, pois todo o investimento que teve em sua inserção na 

Universidade e em sua condição de estudante foi posto em xeque por outros próximos 

(sobretudo parentes que não conheciam bem a Universidade), que o levaram a se 

questionar sobre seus planos futuros. Ele tinha deixado muita coisa de lado para estudar na 

USP e aqui chegando investiu muito nos estudos e no processo de adaptação, a quebra do 

processo o deixou paralisado em casa, sem as atividades que o ajudavam a se constituir, 

passando, com isso, a sofrer uma crise identitária que o conduziu a um questionamento 

sobre fazer Geografia e fazer-se geógrafo, motivando-o, por consequência, a buscar ajuda 

psicológica (no âmbito da própria Universidade).  

É interessante perceber como o estudante mudou após o enfrentamento desse 

momento de bloqueio, de situação de falta de obrigações que é “vivida pelo estudante 

como uma forma de desprezo no sentido em que ela postula um desinteresse e uma 

indiferença (...) ameaçando sua própria existência como estudante”
333

, por um movimento 

de  reafirmação. Após isso, Vitor passou a morar na Universidade (tornou-se morador 

provisório do CRUSP) e começou a trabalhar em um projeto do Programa Aprender com 

Cultura e Extensão; mais ainda, Vitor iniciou um namoro com um estudante de pós-

graduação e assumiu uma identidade homoafetiva, conseguindo também dividir melhor seu 

tempo anteriormente muito atrelado às rotinas de estudo com uma prática esportiva 
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 Felouzis, 2001, p. 76. 
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(corridas no próprio campus) e manter a participação nas atividades de pesquisa e ações 

voluntárias, em um momento/movimento que o “ajudou a se firmar no curso”.  

A seguir, o estudante relata como foi o segundo semestre e os desafios pessoais e 

institucionais que enfrentou e as ações que tomou face a eles na construção dessa situação 

de mergulho na vida universitária, uma vez que “as coisa que eu faço estão mais 

relacionadas na Universidade mesmo, assim. Vivendo a USP. Descobrindo ela todo dia.”, 

como narra abaixo: 

 

Vitor: Na verdade [as aulas] nem acabaram direito. Porque de outubro do 

ano passado, quando acabou a greve, né?, um pouco antes de outubro, 

voltou pra fazer a reposição do final do primeiro semestre, aí começou, aí 

teve uma semana. Aí começou o segundo semestre em outubro. Aí teve o 

segundo semestre inteiro, a gente não teve férias em dezembro/janeiro, aí 

acabou, uma semana antes do carnaval acabou o segundo semestre. Aí 

passou o carnaval e aí já é o terceiro semestre e agora você teve uma 

semana pra ficar em casa, volta tudo de novo. Então, sei lá, tipo, alguns 

meses sem parar, sem férias, sem nada, seguido. Ah, o segundo 

semestre... foi bem diferente do primeiro, porque o curso tava mais 

adequado, né?, tipo, tava, eu tava vendo mais geografia do que eu vi no 

primeiro semestre, então, é... o segundo semestre ajudou a me firmar no 

curso, porque ele trouxe outras matérias, outras coisas pra discutir, 

etcétera, etcétera. Fui bem mais complicado do que o primeiro, a 

cobrança foi muito maior, teve muito mais trabalho, prova, leitura, 

discussão e... a gente teve um pouquinho de contato a mais com ciência, 

tipo com produzir ciência, né?, tipo, coisa que no primeiro semestre a 

gente não teve muito, que é a parte mais introdutória do curso. E... e 

quando ele acabou, é.... algumas pessoas já tinham desistido do curso no 

segundo semestre, ou seja, no final do primeiro ano. Porque acabaram 

descobrindo que as coisas não vão ser muito diferentes do que foi no 

segundo semestre. Assim, vai ter o mesmo grau de dificuldade ou mais 

daqui pra frente e o objeto de estudo não vai mudar tanto assim. Então, 

tipo, é isso [e quase murmurando “daqui pra frente”]. Mas foi, foi bom, 

assim, pra minha, minha... me assentar no curso (...) Tipo, as matérias, as 

leituras que eu fiz, as discussões que a gente teve, sem dúvida 

acrescentaram, né? Tipo, é um semestre inteiro, é muito mais coisa do 

que a gente tava acostumado a ver antes, né? Em cada matéria, em cada 

uma das disciplinas era uma carga de leitura muito grande, era uma... 

carga de ideias que vinha que era muito grande e você só tinha uma 

semana pra ler, etcétera. Mas... tipo, com certeza deu pra absorver muita 

coisa. É, em alguns casos, em algumas matérias eu fui melhor do que 

outras. Tipo, geralmente, nas matérias que envolvem mais Humanas do 

que Exatas, apesar de que eu gosto pra caramba das matérias de Exatas 

que tem na Geografia, mas, não sei por que [Ri], eu consegui ir melhor 

nas de Humanas. Mas deu pra passar em todas, assim. A ponderada dá 

aquela balançada e tudo o mais, mas deu pra ir tranquilo. Tranquilo não, 

deu pra ir [Ri]. Estudando, tranquilo não (...) É... no ano passado, durante 

a greve, tipo, eu fiquei um pouco abalado no meu curso também, né?, a 

gente... traz, traz vários questionamentos. A greve, sobre tá na faculdade, 

etcétera, aí quando, quando a greve acabou e voltaram as aulas, a gente 
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voltou pra faculdade retomando o que a gente tinha parado antes da 

greve, tipo, então aí voltou tudo o que a gente tava vendo, aí você, aí 

volta o sentimento de que, né?, “puxa, vou estudar” e etcétera, etcétera. E 

aí, e aí, eu não tava trabalhando no primeiro semestre, aí no segundo 

semestre eu acabei entrando numa bolsa do Aprender com Cultura e 

Extensão também. De um projeto lá da FFLCH, pra pesquisar um 

engenho histórico que tem no litoral de São Paulo e aí a gente tava é... 

fazendo o roteiro de visitação etcétera, etcétera, e aí como o Projeto do 

Aprender com Cultura são só dez horas semanais eu ficava dois dias de 

cinco horas na cátedra, né?, que é o lugar onde acontece o projeto, e aí os 

outros dias da semana eu tirava pra estudar, pra levar o final do primeiro 

semestre e o segundo inteiro. Agora o terceiro. E... com certeza ajudou, 

porque aí eu conseguia ter renda, né?, tipo, num... mesmo que não seja 

tanto mas conseguia ter uma renda tipo razoável pra me manter e ainda 

tinha tempo pra estudar. Então eu consegui conciliar tempo com renda, 

que é uma coisa geralmente difícil que as pessoas têm, tipo, 

infelizmente... a gente tem que ter um foco de, pra você conseguir 

aproveitar bem, tipo, o que a matéria tá te passando, que a disciplina tá te 

passando, você precisa estudar fora da sala de aula. Porque só tá lá na 

sala não vai te ajudar... não vai adiantar, não é suficiente. Então tem 

muita referência pra ler, tem uma coisa e etcétera. Muito dificilmente a 

pessoa vai conseguir dar conta de tudo que é de leitura obrigatória ou de 

referência bibliográfica do curso. Mas acho importante ler. Não diria que 

eu tive que abrir mão de outras coisas, mas tipo eu continuaria assim que 

é, tipo, ter um tempo pra estudar fora da sala de aula a matéria da sala; é 

isso, assim, tipo: você reservar um espaço, um tempo na semana pra ler, 

ou pensar “nossa, quarta-feira eu tenho aula de Geografia Econômica e eu 

tenho que ler tais textos pra essa aula, porque vai ter um fichamento 

dessas...”, entendeu? Se organizar tipo a sua rotina de estudos, assim. Eu 

não tive que abrir mão porque eu já não tinha muitas coisas que me 

afastavam disso, que era ter que estudar pra aula. (...) tô namorando, 

mas... é... mas não necessariamente. No primeiro, no segundo semestre 

do ano passado, eu comecei a fazer outras atividades que não eram só 

acadêmicas. Porque, inclusive quando a greve acabou, eu tive alguns 

problemas de lidar com o meio acadêmico e etcétera porque, enfim, não 

tava conseguindo me adequar e aí eu tive que passar num psicólogo, a 

gente conversou e tudo o mais e aí ela sugeriu que eu fizesse alguma 

atividade que não necessariamente tivesse ligada ao meio acadêmico, 

porque não necessariamente a vida seria só isso, né? Daí eu comecei a 

correr, né?, tipo...fazer cooper, e aí... Mas tá sendo muito bom, porque, 

sei lá, três vezes por semana eu corro e aí isso ajuda, porque aí você tem 

um momento de reflexão, você corre, você tá... tá longe do meio 

acadêmico... tá longe das, das idéias de estudar e etcétera, mas ao mesmo 

tempo você tá refletindo sobre outras coisas, o que eu acho importante 

[fala baixo esta parte, como se fosse quase pra si]. Mas, esse tempo pra 

lazer não necessariamente me faltou assim, sei lá. Na sexta-feira, 

geralmente, eu ia pro bar, tomava cerveja também e conversava, etcétera. 

Não ficava...preso, assim. É que é uma rotina meio complicada, né?, tipo, 

fazer a faculdade. É uma coisa que tá meio dada. E você tem que estudar 

por fora também. Então... você tem que, tipo, no meu caso, pra mim 

conseguir levar e conseguir ter nota, média, essas coisas e, e des e 

principalmente aprender, eu precisava tipo estudar fora e dentro. Mas, é... 

não me privei de grandes coisas não. Tipo, às vezes eu ia no cinema, 

conversava também, encontrava amigos. Lógico que com uma frequência 
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menor do que tipo nas férias, que tem algum tempo já, mas... dava pra 

fazer principalmente de final de semana, assim, sábado à noite, domingo 

e tal. Já nessa coisa de... de fechar semestre e tudo o mais. Só que... a 

pessoa que eu namoro também é do meio acadêmico, então a gente... É 

[risos], eu aprendo muito mais do que, do que ele (...) que tá no mestrado. 

É das Ciências Sociais. Da pós. Então a gente entende é essas... essa 

situação. Eu tô morando aqui agora, né? Eu tô, eu tô... eu acabei ficando, 

eu tô ficando no CRUSP, né? Desde... acho que desde, desde o final, eu 

acho que desde dezembro eu vim pra cá. É... porque janeiro, né?, minhas 

aulas, é, enfim, elas aconteceram, o final do segundo semestre. E, e... 

então, tipo, as coisas que eu faço, durante a semana, principalmente, tão 

muito ligadas aqui. Eu acordo, vou tomar café, fico na biblioteca, depois 

almoço, aí eu vou pro estágio, aí depois do estágio tem aula, faço inglês 

e... quando eu vou correr é aqui, quando eu tô, sei lá, lotado de, de, com a 

cabeça muito cheia e eu quero ir no cinema, daí eu vou no Cinusp, 

porque, bom porque tá aqui e é de graça, então... é... teoricamente, as 

coisas que eu faço durante a semana estão completamente relacionadas à 

USP, assim. Não necessariamente à faculdade, mas.... tudo né? A pessoa 

que eu namoro tá aqui, tudo o que, então... é, é o universo que eu tô 

fazendo parte agora. Giram em torno da Universidade, sim, sem dúvida. 

Eu tô como provisório no quarto de um menino que é da Letras e foi fazer 

intercâmbio no Egito e que vai ficar um ano fora. E nesse ano, a minha 

assistente social disse pra eu ficar no quarto, mas eu tô no processo de... 

pra ficar, pra ficar legalmente. É... é como morador, né? (...) Ficou bom, 

ficou. Porque... eu... porque pra ir pra casa da minha mãe e voltar, como é 

relativamente longe, dá mais ou menos trinta e um trinta quilômetros e eu 

usava trem , ônibus e etcétera e mais ou menos uma hora e meia pra ir, 

pra vir e uma hora e meia pra voltar. Esse tempo, fora o cansaço que você 

fica, né?, de andar de transporte e tudo o mais... é...  a gente acaba 

revertendo, né? Porque você sai da aula, você vai dormir, você consegue, 

como você foi dormir mais cedo você acorda mais cedo, vai tomar café: 

seu dia rende mais, assim, eu diria, tipo... principalmente no final do 

segundo semestre, né?, que foi aquela coisa louca de fazer prova, trabalho 

de campo, entregar relatório, etcétera, morar aqui ajudou muito, né?, 

porque seu tempo fica mais útil, né?, pra vida acadêmica. É, a minha 

mãe... bom, quando eu disse, quando eu, quando eu vir, quando eu vim 

pra cá, né?, eu conversei com a minha mãe, etcétera, ela não gostou muito 

da idéia. Não gostou, porque... bom, na verdade eu não sei porque ela não 

gostou [Risos], mas ela falou que... a justificativa dela é que ela não quer, 

ela não queria que eu visse pra cá, é porque ela tinha medo de que... essa 

saída pra Universidade se transformasse numa saída definitiva de casa, 

porque não necessariamente eu ia querer voltar pra lá quando os meus 

estudos acabassem, porque eu ia acabar ganhando uma autonomia que 

fizesse buscar, sair de casa, ganhar a vida de, sei lá, trabalhar, alugar casa. 

Porque a justificativa que eu dava pra sair de casa, pra vir morar no 

CRUSP era que o tempo que eu gastava no transporte era muito grande e 

que o cansaço me... atrapalhava e que o dinheiro que eu gastava com, 

com condução  no mês ia ser evitado. Tudo isso ia ser evitado se eu 

ficasse aqui, porque também tava mais perto do centro e se eu, e nessa 

época eu tava quase indo estagiar fora daqui da USP, né? E... mas acabou 

que eu não fui, eu acabei optando por não ir estagiar fora pra conseguir 

dar conta dessa parte que é mais base do curso. Mas, mesmo assim, nessa 

época entrou em jogo, eu falei “poxa, vou trabalhar mais próximo do 

Centro, então morar no Butantã vai ser muito mais fácil pra mim do que 



366 

 

eu morar no Grajaú, porque eu vou conseguir chegar mais fácil no 

trabalho, porque eu vou tá do lado da Universidade, enfim”. E a 

infraestrutura ajuda, né? Você vai no bandejão, pra você ficar na 

biblioteca que tem do lado, isso ajuda você... ajuda muito as pessoas, a 

galera, né?, que precisa. Então... quando eu falei que ia sair, a justificativa 

dela era que eu, tipo, nunca mais quisesse voltar lá pra casa, por, por 

encontrar outras facilidades por morar próximo no Centro, ou por... é, por 

ganhar uma autonomia que não necessariamente, ganhar uma autonomia 

que não fosse, que não me fizesse querer voltar pra casa dela. Mas depois 

de um, aí ela veio aqui, conheceu o lugar etcétera, aí a gente conversou, 

aí ela acabou aceitando, mas assim, naquela “vai segunda, passa a semana 

inteira, mas sexta volta pra casa e fica o final de semana aqui”. O que é 

geralmente o que eu tenho feito, mas... a reação dela foi relativamente, 

depois desse choque inicial, ela aceitou bem, assim, porque... não sei (...) 

Mas quando eu vou pra casa ela enche o saco pra que eu traga comida de 

lá pra cá. É... se eu ligar pedindo qualquer coisa, nossa! Ela via super me 

ajudar e etcétera, então não diretamente, mas ajuda a maior parte, assim. 

Antes de eu entrar na faculdade, eu já tinha uma determinada, certa 

autonomia porque eu já tinha começado outro curso, porque... porque eu 

já trabalhava também, então, eu acho que nesse aspecto tá relacionado, 

tipo a independência, tipo de liberdade que eu tive com o fato de eu 

trabalhar ou de eu poder bancar o dia em que fosse sair, enfim, sei lá, 

dinheiro pro transporte, de coisas básicas, assim. Talvez isso esteja 

relacionado, não sei, não parei pra pensar direito, mas depois de ingressar 

na Universidade eu nunca fiquei sem ter renda nenhuma vinda de mim, 

no caso; seja trabalhando, seja com bolsa. O que a minha mãe podia me 

ajudar ela me ajudava, mas... é... eu nunca fiquei assim dependendo só da 

minha mãe, até porque acho que ela, até porque a minha mãe não tem 

condições de me bancar, a mim na Universidade sozinha. Tipo, ela tem 

outras, tem os meus irmãos, a minha irmã tá fazendo faculdade, o meu 

irmão estuda, enfim (...) Então... eu não sei necessariamente se tá 

relacionado à autonomia, mas não, não a partir de quando eu entrei na 

Universidade, porque antes eu já trabalhava, então depois que eu entrei, 

depois que eu comecei a trabalhar e etcétera e essa autonomia foi vindo, 

quando eu entrei na Universidade, ela já tava dada, mais ou menos, 

assim. Então, quando eu dizia que eu ia sair pra algum lugar não pedia 

dinheiro pra minha mãe pra sair. Avisava, ia e voltava. Até porque se 

fosse pedir, seria uma outra coisa limite ali “não sai porque você não tem 

dinheiro pra isso” (...) Então... a bolsa existe pra te manter na 

Universidade, pra você não sair daqui, ou desistir do curso porque você 

não tem como se manter. Mas ela te mantém no curso, mas não faz nada 

mais do que isso; você não vai conseguir nada de supérfluo em cima da 

bolsa. A bolsa é justamente, a bolsa tem um valor pequeno, 

principalmente pro Butantã, nossa, tipo, a especulação aqui é tipo 

assustadora. Mas, é... aquilo que, assim, você vai viver regradamente, 

mas você vai conseguir se manter aqui. Eu enxergo mais ou menos como 

isso, mas, eu sei lá, às vezes faço free lance em algum lugar etcétera e aí 

eu vou complementando a renda e etcétera. Mas a bolsa eu enxergo mais 

como, não como se eu tivesse abdicado, aberto mão de ter, de ganhar 

mais e etcétera, mas que me qualificar talvez faça essa renda subir muito 

mais, então é uma coisa, é uma lógica processual, né? (Geografia 

noturno, 19 anos) 
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Sobre o problema que o afligiu tanto que o levou a procurar ajuda de um psicólogo, 

o estudante conta que era “mais  relacionado com a greve em si”, pois, como diz, o 

questionamento de pessoas próximas sobre sua situação de vida parado por não trabalhar 

nem, naquele momento, estudar, pesou: “apesar de ter um discurso que eu considero válido 

sobre a greve, né? E de que... enfim, essa discussão de que as causas eram válidas e 

etcétera, a gente que ficou quatro meses em casa no primeiro ano, assim, é o primeiro ano 

que você tá tendo contato com a vida acadêmica e etcétera. No primeiro ano, em que as 

coisas não estão muito legais por causa do curso, porque não é aquilo que você imaginava, 

ficar quatro meses em casa outras pessoas começarem a questionar ‘ah...’, é difícil, assim, 

você tá... é... não está fazendo atividade nenhuma, no meu, no meu caso eu ganhava bolsa e 

estudava”. Mas o que fazer, se o problema era institucional, se “a Universidade parou, eu 

não podia mais fazer nada aqui, então eu não fazia nada; então, tipo, eu ficava em casa, eu 

fiz um free lance durante alguns meses no DataFolha: a gente fazia pesquisa eleitoral 

então, tipo, viajei pelo estado. Foi super interessantes, foi um campo maravilhoso, muito 

legal. Mas ainda assim, foi um freelance que eu tive, que foi a parte, que não estava ligada 

à Universidade.”. 

O jovem universitário explica por que as questões que não eram dele, pois inclusive 

reconhecia a greve como legítima, o afetaram tanto quando endereçadas por pessoas 

próximas: 

 

Vitor: A greve, quando a greve passou de três meses, assim, as coisas 

ficaram meio tensas, né? Rola aquele questionamento, tipo “nossa, você 

estudou tanto pra entrar na USP e depois que entra acontece isso”. Se 

você não, não... “ o problema não tá na Universidade, tá no seu curso, 

porque o curso, a Faculdade de Filosofia tá parada e a Faculdade de 

Economia não tá”. “Então... é um... um reflexo de como vai ser a sua vida 

acadêmica e etcétera”. Pra você não... enfim, essas coisas vão pesando, 

pesando, pesando. Aí, umas semanas antes da greve acabar, eu tava assim 

seriamente pensando em fazer, em trocar, em trocar Geografia por 

Contabilidade, seriamente.  Cheguei a pesquisar o processo de 

transferência e etcétera. [Suspira profundamente] Mas eu gostava da 

Geografia, porque era o que eu queria fazer, não tinha jeito. E quando 

acabou, umas semanas antes da greve acabar, eu procurei um psicólogo 

pra conversar e etcétera e etcétera, teve toda uma história relacionada a 

isso, eu tava com medo do, do futuro, né? O que hoje eu acho uma coisa 

supernormal, porque, enfim, era um ambiente novo e o ambiente novo 

tinha te dado um choque que era quatro meses longe daqui, da 

Universidade, né? Do jeito, quatro meses de um jeito diferente que as 

coisas estavam acontecendo e tudo o mais. Mesmo participando das 

atividades de greve em alguns momentos, não é atividade acadêmica, tipo 

isso não sanava o outro lado, né?, apesar de ser importante também. 

Então eu fiquei realmente bem balançado durante a greve e antes de 
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acabar a greve eu fui que procurar um psicólogo, a gente conversou, eu 

fiz algumas sessões e aí, acabou que... a, a.. o tratamento era tipo não seja 

tão imediatista, né? Dê um tempo mais, assim. Aí eu fui trabalhando com 

isso e quando a greve acabou, aí as coisas voltaram e quando as coisas 

voltaram, voltaram tudo de uma vez. Aquela coisa, dois meses pra acabar 

o semestre, tudo junto, aquela cosia. Então, tipo, tudo o que eu não fiz 

nos quatro meses eu tive que fazer em dois meses loucamente, assim, 

pegando coisa pra ler, pegando coisa pra estudar e etcétera. Só que depois 

disso a crise deu uma par, acabou, assim. Eu me reintegrei na Geografia e 

o curso ficou mais interessante e aí acabou que... essa... esse tempo 

liminar acabou acabando. Acabou acabando? [fala para si, com um 

sorriso] Não, as questões não eram minhas porque eu achava que a greve 

era legítima, quando ela aconteceu. Então... principalmente no começo e 

etcétera as coisas estavam tudo bem pra mim, só que depois de um tempo 

a pressão vem, porque é... é... seja em casa, seja por conhecidos, seja por 

pessoas que viram do cursinho que você, enfim, por diversos lados. E 

essa pressão, ela não vinha necessariamente direta pra mim, mas ela fazia 

parte do entorno, mas não só pra mim, de outros amigos que faziam, da 

faculdade, também sentiam isso em casa, sabe? Esse... e, e a greve, não 

sei necessariamente como a greve é lida. Ela, ela é lida de diversas 

formas; pra gente que tá, que é estudante da Faculdade de Filosofia é de 

um jeito, pras pessoas que não estudam na USP de outro jeito, enfim, tem 

vários jeitos de ler a greve. Então... e as questões vinham toda hora, 

assim, tipo, nossa! “A, a USP tá em crise, a USP vai quebrar e você, e 

vocês tão lá e não mudam nada disso” e etcétera. E essas questões vão 

pesando assim no curso, na vida, né? Tipo, você fala “nossa!” [respira 

profundamente, quase sem fôlego]. Uma questão que mais me 

preocupava quando a minha mãe, a minha mãe não, mas outras pessoas, 

quando todo mundo dizia, né?, tipo “você vai demorar dez anos pra se 

formar e etcétera e etcétera”, só que pra mim isso não era um problema, 

demorar dez anos pra me formar, contanto que eu me formasse. Mas se 

eu tava, eu pensava “nossa, se eu, se for quatro meses de greve por ano, 

se todo ano tiver greve, nossa, o que vai acontecer, eu não vou ter, porque 

não vai ser uma coisa regular, né?, você vai ter todo janeiro estudando e 

aquela coisa louca e etcétera”, então isso me preocupava. Essa pressão 

não vinha necessariamente de mim. Talvez depois passou a vir, não sei, 

por isso que eu devo ter procurado psicólogo. Mas vinha de diversas 

partes, da família, de amigos e etcétera. É... mesmo durante a greve, eu 

fui lá no IPUSP e tinha a galera do... da Graduação que dá, né?, tipo, 

consulta. E aí, mesmo durante a greve eles tavam atendendo, de uma 

forma moderada, e aí eu dei uma super sorte, porque a psicóloga que me 

atendeu, eu não lembro se, ela tava na pós-graduação, alguma coisa 

assim, o irmão dela era geógrafo, então ela ficava falando de como foi 

esse processo pro irmão dela também e etcétera. Então, tipo, ela me 

ajudou de duas formas, tanto pessoal, quanto profissional. É, porque, 

acho até que eu falei isso na outra parte da entrevista, é... a... eu não tive 

muita informação, muita referência acadêmica em casa, pessoas que 

foram à faculdade e etcétera. Então, como é um mundo completamente 

novo, né?, as pessoas que já faziam parte desse mundo, bom, enfim, 

ajuda, né? Acho que a, a, o nome dela é Clara, a psicóloga, me ajudou 

muito nessa questão também: de que... de... de ter uma outra referência 

desse mundo, né?, que não necessariamente, aliás, que eu não 

necessariamente não, que eu não tinha mesmo, antes. A minha mãe não 

fazia idéia de como me orientar em relação a isso, porque, enfim, ela 
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nunca tinha participado disso, ela não... Não entendia direito o que era a 

greve, porque a greve acontecia e tudo o mais (...) [Os estudantes 

discutiam a situação] nas atividades de greve principalmente, quando a 

gente vinha, né? Discutiu... quando a gente se encontrava nas férias, 

qualquer coisa a gente conversava sobre isso. Mas era relativamente 

assim as mesmas coisas, algumas... porque no primeiro ano, não sei, é 

uma percepção que eu tenho, no primeiro ano da Geografia, as pessoas 

elas não, elas não tão, elas não tão tão inteiradas do movimento 

estudantil. Né? Enquanto militância e tudo o mais. Então, nos outros 

anos, nos veteranos, a gente via que eles faziam atividades de greve, 

faziam piquetes, entrava, iam junto com o movi, fazer, fazer... ato e tudo 

o mais. Mas no primeiro ano, como é o primeiro contato, é a percepção 

que eu tenho, né?, como é o primeiro contato com esse mundo todo, as 

pessoas ficam meio sem saber o que fazer. Então muitos dos meus 

amigos falaram, criticavam a greve, por um lado, e sentiam mais ou 

menos a mesma angústia do que eu, né? Que era não saber exatamente o 

que tava acontecendo, como é que a gente ia fazer aquilo e tudo o mais. 

Então... principalmente amigos que ficaram mais próximos nesse tempo, 

né? Que a gente constituiu um ciclo de amizade mais forte, a gente tinha 

relativamente assim as mesmas preocupações, que era, nossa, como é que 

vai ser daqui pra frente e etcétera. (Geografia noturno, 19 anos) 

 

Em meio a esse ciclo de amizades mais forte, destaca-se para Vitor o papel que a 

relação afetiva com um estudante da Pós-Graduação da FFLCH desempenhou, pois não só 

começou a namorar na época do final da greve, em meio à acomodação de tal turbulência e 

enfrentamento de pressões, mas o namorado, que estava na Universidade há muito mais 

tempo e que já conhecia anteriormente, o ajudou, como conta: “Foi mais ou menos nessa 

época. Na verdade não, a greve acabou em outubro e tudo o mais e eu comecei a namorar 

mais ou menos em dezembro. Mas a gente já se conhecia antes , então... e ele já tava na 

faculdade, na Universidade há bastante tampo, então essa, a conversa que a gente, o 

contato que ele teve aqui me ajudou, porque ele foi contando, né?, como que as coisas 

aconteceram e tudo o mais, qual a dificuldade pra ele também nesses anos de graduação, 

pra tentar pós-graduação e tudo o mais. A gente participou mais ou menos desse projeto 

juntos, assim. E aí, isso acabou auxiliando também; uma pessoa que tinha experiência e 

referência a mais.”. 

Esse relacionamento contribuiu para a retomada – de modo mais consolidado, 

aparentemente – do projeto inicial de Vitor, que deixou de lado a ideia de transferência do 

curso de Geografia, reafirmando suas escolhas:  

 

Vitor: Antes de entrar na Geografia eu já tinha começado outro curso e o 

outro curso não tinha me satisfeito, porque era um curso mais de 

mercado, então não adiantaria voltar prum curso de mercado que não ia 

me satisfazer do mesmo jeito; eu ia fazer, a graduação ia ser do mesmo, 
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teria um ponto principal que era trabalhar,  seguir pro mercado, não ia ser 

o objetivo que eu tenho na Geografia, que era justamente o que eu negava 

antes de entrar na Geografia. Então, não adiantaria mudar; esse negócio 

acabou, assim. O curso consegue satisfazer as minhas expectativas em 

relação a ele mesmo, né? Temporalmente, eu espero muito que, eu 

realmente não acredito que isso vá mudar muito daqui pros próximos 

anos. Talvez mude, não sei dizer, né? As coisas, tem muita coisa pra 

acontecer ainda, né? Mas eu não acredito que vá mudar tanto assim, 

porque meu projeto de estudo que é a Geografia não... não é ruim, sabe? 

Não tem como ele se tornar ruim, eu acredito, assim, daqui pra frente. É 

uma coisa que eu quero fazer, só. (Geografia noturno, 19 anos) 

 

Assim, sem esquecer da relevância que os fatores sociais, culturais, econômicos, 

pedagógicos, geográficos e políticos desempenham sobre os percursos estudantis, percebe-

se por meio da discussão desenhada nesta prova da sociabilidade no interior da experiência 

universitária no primeiro ano da graduação dos estudantes da USP aqui pesquisados, o 

quanto a participação em diferentes grupos, coletivos, associações e instâncias da vida 

universitária estão relacionados às diferentes percepções de si, sendo estas parte importante 

dos fatores individuais estreitamente vinculados ao desenvolvimento de uma identidade de 

estudante
334

. Por isso, além dos fatores mais amplos mencionados anteriormente, a 

integração social e acadêmica dos estudantes dialoga com as possibilidades de criação das 

práticas e estratégias de estudo, pois implica em mudanças nas representações e 

concepções motivacionais, epistêmicas e valorativas que os estudantes fazem do 

aprendizado na Universidade
335

.  

Desta forma, a conclusão alcançada por Wilson Mesquita de Almeida de que 

haveria uma diferenciação interna entre os uspianos que poderiam melhor aproveitar a 

Universidade devido a maior disponibilidade de tempo decorrente do fato de não 

                                                 
334

 Como outrora já indicado em outros estudos sobre o processo de adaptação e a vida universitária em 

relação ao desempenho acadêmico de estudantes da USP, “a afiliação se constitui em processo único para 

cada graduando, ocorre em tempos e aspectos diversos, pode ser favorecido por experiências em ensino 

superior, no que respeita à afiliação institucional, mas reflete muito mais características pessoais, facilidade 

de interação, sentimento de pertencimento, iniciativa, uma vez que aprendem a ser universitários sem uma 

ajuda intencional por parte da instituição.”. (Belletati, 2011, p. 165).  
335

 Além disso, como conclusão ao debate sobre pesquisas internacionais (francesas, belgas, suíças e 

canadenses) realizado pela Réseau francophone Éducation Formation na Universidade de Nantes em junho 

de 2009 acerca dos percursos de estudantes e dos múltiplos fatores causadores do sucesso, fracasso ou 

abandono dos estudos universitários, Marc Romainville e Christophe Michaut destacam que o desempenho 

dos estudantes depende ainda do passado escolar, das características psicológicas desenvolvidas 

anteriormente do ingresso na Universidade e das características sociodemográficas, as quais, se somam aos 

elementos individuais citados (condições de vida em termos econômicos, proximidade geográfica ao local de 

estudo e vida familiar, além das representações e concepções do estudo e da aprendizagem, integração social, 

afiliação e práticas e estratégias de estudo) em relação às experiências pedagógicas (a cargo dos 

departamentos e docentes) e políticas institucionais e de acompanhamento que conformam as condições de 

estudo. (Cf. Romainville e Michaut Réussite, échec et abandon dans l’enseignement supérieur, 2012, pp. 

251-262).  
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trabalharem nem perderem muito tempo com o deslocamento até a USP, o que, segundo o 

sociólogo, seria condição necessária mas não suficiente para a fruição da Universidade, 

posto que importaria ainda, como lembra “saber como investi-lo”. Mas o mesmo autor 

percebe o sobreinvestimento no trabalho de estudos por parte dos seus entrevistados à 

época todos trabalhadores, a maioria em tempo integral, da pesquisa realizada, destacando 

os sacrifícios pessoais advindos daí, como nota: “O esforço descomunal como ferramenta 

que ajuda a entender o acesso, também permite iluminar a vivência desses estudantes. Um 

esforço que se reveste de sacrifícios de naturezas diversas englobando vários planos da 

vida, sobretudo os afetivos e sociais”
336

.  

Como a análise desta prova tentou mostrar, diferentemente da afirmação de Wilson 

Almeida, o aprender a “se virar” e a “correr atrás” não caracterizam apenas e mais 

marcadamente os estudantes universitários com desvantagens econômicas e educacionais 

que já ingressaram no mercado de trabalho. Para a efetivação ampla da apropriação do 

“currículo aberto” existente na USP, aquele “que varia desde o uso em toda plenitude dos 

livros e periódicos de uma biblioteca até o contato mais estreito com os professores”
337

, o 

estudante deve também conseguir construir ativamente sua identidade como estudante, o 

que, conforme visto aqui, passa em grande medida pelas questões concernentes à 

sociabilidade universitária e às participações e engajamento às associações e grupos que 

permitem a construção do pertencimento à USP. 
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 Almeida, 2009, p. 133. 
337

 Ibidem, p. 190. 
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CONCLUSÃO 

 

 

Em se tratando de um trabalho exploratório que não se pretende exaustivo como é o 

caso desta pesquisa a conclusão sobre a questão norteadora mais geral a respeito dos tipos 

de indivíduos fabricados pela e na sociedade brasileira só pode se apresentar como um 

esboço de considerações gerais. Como são muitos os perfis de indivíduos possíveis a 

escolha da investigação de um grupo específico de jovens egressos de escola pública e 

ingressantes na Universidade de São Paulo em 2014 feita aqui permite tecer hipóteses 

analíticas e novos questionamentos sobre esses filhos do processo gradual (e até aquele 

momento tão frágil que já revertido) de questionamento (se não relativo enfraquecimento) 

das hierarquias de posições sociais advindas da desigualdade estrutural da sociedade. 

A primeira consideração se volta principalmente à questão da origem da nossa 

coesão social, ancorada em um laço social caracterizado pela tensão entre hierarquia e 

igualdade, pelo jogo entre verticalidade e horizontalidade
338

. Os nove jovens estudantes 

universitários participantes desta pesquisa parecem estar mais próximos à aspiração de 

tratamento igualitário e de afirmação de sua autonomia do que dispostos a corroborar com 

a permanência de certa desigualdade supostamente natural e situações de dependência. 

Altamente escolarizados e acostumados ao uso das tecnologias da comunicação, crescidos 

no período de expansão da renda familiar e do consumo, não aceitam a pecha de atrasados, 

colonizados, mestiços, inautênticos, culpados ou, simplesmente, inferiores. Eles não sabem 

“com quem estão falando”
339

. 

Ao contrário, “pensam que são”
340

 os responsáveis pela construção de si, conhecem 

a própria situação de vulnerabilidade e instabilidade, sabem-se sujeitos que não podem 

desperdiçar as eventuais oportunidades que lhes aparecem por parte do acaso, de ação de 

suas redes de relação ou, até mesmo, pelas incipientes políticas públicas de um Estado de 

Bem-Estar inconcluso. A crença na conquista mágica – porque fácil – das riquezas, 

proveniente da naturalização de uma desigualdade que remonta às nossas origens, parece 

                                                 
338

 Discussão que segue algumas pistas feitas por Martuccelli acerca da especificidade dos indivíduos 

latinoamericanos, Cf. Martuccelli, Existen individuos en el sur?, 2010b 
339

 Cf a discussão sobre o caráter dual do brasileiro feita por Roberto DaMatta em Carnavais, malandros e 

heróis, 1997. 
340

 A questão outra – aquela do paradigma estadounidense – seria, segundo DaMatta, “quem você pensa que 

é?” (Cf. DaMatta, 1997). 
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se erodir na mesma medida em que se abrem esparsas possibilidades de conquistas a partir 

do enfrentamento individual de desafios. Quando perceberam a existência de ações e 

institucionais cujo objetivo era a diminuição de desigualdades, de aumento de suas chances 

de competição (por posições sociais ou bens), uma abertura na estrutura social, 

mobilizaram suas próprias capacidades em busca do reconhecimento e dos direitos aos 

quais se acreditam merecedores. Esperam e aspiram respeito e direitos, acham-se no lugar 

de quem tem opinião a emitir, de quem virtual ou pessoalmente testemunha e reclama. 

É justamente tal cultura da Internet, na qual se expressam aspectos da chamada 

busca pela visibilidade de si que caracteriza o que Martuccelli denomina como 

subjetividade produzida não pela interioridade, mas pela co-fabricação com os outros, 

resultando em um conjunto construído pelas relações sociais
341

, um dos aspectos que 

marcam a capacidade relacional dos indivíduos. Aliás, inclusive as relações afetivas (como 

as familiares e as de amizade e namoro) dos universitários aqui pesquisados se mostraram 

prenhes de mobilizações instrumentais na busca de seus desejos.  

Assim, à pergunta “você sabe com quem está falando?”, poderiam responder não 

apenas com o “sei quem eu sou”, mas também pelo acréscimo “sei quem eu sou e também 

o que quero”. São indivíduos relacionais, que têm no laço social um aspecto fundamental 

para sua própria constituição
342

, como mostra o estudo sobre algumas das provas 

enfrentadas por estes nove estudantes da USP: na família podem ser vistas as 

ambiguidades da expectativa de apoio e do sentimento de responsabilidade e dívida com o 

outro (sua rede próxima e pessoal); na escola, destaca-se a ênfase no papel da avaliação do 

outro na construção da autoimagem positiva de si; em termos de mobilidade social, o 

trânsito propicia o aprendizado do uso do tempo numa corrida que é sempre concorrencial; 

por fim, na questão da sociabilidade e das relações de amizade e engajamento em 

associações e grupos, percebe-se a importância do aprender a lógica local, os códigos do 

jogo com o outro, o mais velho ou mais antigo (no sentido de mais experiente). 

Seria um indivíduo de tipo relacional, sobretudo por não poder dispor das 

instituições para dar conta de suas necessidades e anseios, o que, contudo, não 

caracterizaria o que se poderia chamar de indivíduo neoliberal, aquele empreendedor em 

busca da justa recompensa pelo esforço face aos concorrentes em um contexto de um 

Estado enxuto, com poucas ações de proteção social e de flexibilidade da regulamentação 
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 Martuccelli, Existen individuos en el sur?, 2010b, pp. 218-220. 
342

 Como Martuccelli já indicava a respeito das características dos indivíduos latinoamericanos, em 

Martuccelli, 2010b. 
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trabalhista e salarial
343

 – ou mesmo liberal, como Roberto Schwarz chamava atenção a 

partir da leitura da abominável e impolítica presença da escravidão entre nós destacada 

pela obra machadiana
344

 –, uma vez que emergiu a partir do momento em que a lógica de 

atuação do Estado voltou-se à produção de um mercado interno de consumidores, 

desenvolvendo, a seguir, políticas de proteção e inclusão ao estrato populacional então 

ascendente, chamada de porção de trabalhadores precários, ou de classe C, ou ainda de 

nova classe média ou, mais simplesmente, de conjunto de vulneráveis, posto que ainda em 

consolidação de suas conquistas em termos de recursos e melhores condições e vida. Pode-

se arriscar a afirmar aqui que o grupo de nove estudantes da USP pesquisados ao longo 

deste trabalho investigativo (todos oriundos de escolas públicas, em sua maioria 

ascendendo precariamente à chamada classe média, com conquistas recentes e frágeis, 

muitos oriundos de famílias de baixo capital cultural  provenientes de zonas rurais, sejam 

migrantes nordestinos ou do interior de São Paulo, alguns pardos) aprendeu a perceber o 

Estado e suas instituições como mais um ator da sua rede de apoios, pois é possível 

perceber neles (a partir de seus relatos) que as conquistas individuais não são percebidas 

como puro mérito, são resultantes do bom aproveitamento individual da oportunidade 

dada, inclusive pelas políticas públicas. Pelo encontro do oportunismo
345

 com a 

oportunidade é que conseguiram mobilizar suas capacidades, mas não que considerem 

como justa a situação de dependerem da sorte de estarem prontos para aproveitar a chance 

que se abre. Experimentam a ambiguidade de avaliarem a dependência do acaso tão injusta 

como muitas das assimétricas competições sociais, ao mesmo tempo em que valorizam os 

serviços públicos (aos quais tecem ressalvas mais em relação às insuficiências e 

inconsistências do que à existência). 

Além disso, outra consideração possível à guisa de contribuição a novas reflexões 

leva em conta as dimensões da experiência do estudante universitário francês destacadas 
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 Cf. Martuccelli, Injustices, inegalités et frustrations à l’ére du neolibéralisme, 2014. 
344

 Cf. Schwarz, Ao vencedor as batatas, 1992. 
345

 No sentido atribuído por Martuccelli a um dos perfis do indivíduo latinoamericano “o oportunismo 

impregna o individualismo latinoamericano. Para saber aproveitar a oportunidade tem que ser astuto e muitas 

vezes saber colocar em pé planos racionais, mas o importante não reside somente nestas qualidades se não na 

atitude geral que se deve possuir: aquela que consiste em saber ir manejando situações, ter jogo de cintura 

para ir vasculhando semioticamente o mundo (mais que a própria interioridade) e pensar-se 

metonimicamente desde si mesmo (mais que por si mesmo e de forma autônoma) para não deixar escapar 

nenhuma ‘oportunidade’ e sobretudo para não se deixar desestabilizar pelo sem número de imprevistos que 

espreitam a existência cotidiana. O horizonte dos possíveis sociais, claramente diferentes para os indivíduos 

em função de suas respectivas posições, está envolto, para todos, pelo horizonte comum da oportunidade”. 

(Martuccelli, 2010b, p. 287). 
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pelo sociólogo François Dubet já na década de 1990
346

, a partir das quais se pode afirmar 

que os nove estudantes da USP participantes desta pesquisa chegaram à Universidade já 

vocacionados, no sentido de realização pessoal atribuído aos estudos, uma vez que ao 

longo de suas trajetórias até então foram marcadas pelo movimento de reconhecimento e 

construção de autoafirmação de si pelos estudos. Daí teria decorrido, portanto, todo o 

sobreinvestimento necessário para o domínio do conhecimento de conteúdos – e da técnica 

específica – suficiente para ultrapassar o estreito corredor do vestibular.  

Desta forma, se, por um lado, não é possível perceber um interesse gratuito nesses 

indivíduos pelos próprios estudos universitários, por outro, não há apenas uma perspectiva 

pragmática em relação aos estudos e uma busca de profissionalização visando ascensão 

social.  

Mas chegados à almejada Universidade de São Paulo, novos desafios se colocam, à 

imagem do que Martuccelli chamara de indivíduo agônico ao se referir à constância 

inelutável dos combates contra as vicissitudes da existência e da contingência da vida 

social que envolve o latinoamericano em um jogo muito pessoal
347

. Um deles é construir 

para si um projeto dentro do curso e da carreira escolhida. Outro é conseguir efetivar a 

própria integração ao contexto universitário. Desses dois enfrentamentos surgem caminhos 

mais ou menos bem-sucedidos na experiência de estudante universitário.  

Nesse movimento de estabelecimento para si de um projeto pesam a bagagem 

coletiva e a criação de um sentimento de dívida com um coletivo, seja o familiar, os co-

habitantes do bairro, ou com a pretensão de contribuir com jovens como eles mesmos, de 

origens sociais e características escolares semelhantes, sobretudo em ações e projetos de 

valorização dos que também escolheram investir na educação. Aparentemente, para eles 

são esses – como eles – os merecedores de mais atenção. 

Construídos como indivíduos durante o processo de democratização e de 

valorização do Estado como indutor de políticas de melhoria da qualidade de vida para a 

população trabalhadora (sobretudo pelo incremento do salário mínimo e políticas de 

transferência de renda), considerando o contexto de abalo da estrutura de posições sociais, 

eles não se afirmam pelo consumo, mas desenvolvem um sentimento de pertença e 
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 Cf. Dubet, Dimensions et figures de l’expérience étudiante dans l’université de masse, 1994. 
347

 Segundo Martuccelli, antes de mais nada o indivíduo latinoamericano seria um ator socialmente agônico, 

“dada a vulnerabilidade das posições sociais e os cíclicos movimentos conjunturais (...) o indivíduo está 

obrigado a enfrentar diversas contingências em proporções muito altas e de maneira profundamente pessoal 

(inclusive quando recorre a solidariedades grupais)”. (Martuccelli, 2010b, p. 291). 
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participação social ampla pelo estudo, daí advém sua segurança e o desejo de mais 

valorização de si.  

Isso significa que, mesmo “novatos” estão no jogo para valer; estreantes (de suas 

famílias ou grupos próximos) sim, mas não querendo ser mero coadjuvantes no cenário da 

Universidade: recolocam aqui, ao mesmo tempo, as imagens do jogador assimétrico
348

, que 

não se deixa dominar na relação com uma autoridade, na atualização da vontade de sempre 

colocar o outro em seu lugar, ao se impor e não se deixar abusar ou menosprezar, pela 

apresentação de si como sujeito de direitos, pois, afinal, fizeram por merecer ser um 

uspiano; ao mesmo tempo em que não é verdadeiramente um produto da USP, tendo 

mesmo que se constituir às vezes contra elas, mas, em geral, independentemente delas, à 

semelhança com o perfil do ator metonímico que se constrói a partir das dialéticas entre 

expectativas e iniciativas às instituições, ao sistema político e às suas próprias capacidades, 

estando só apesar das ajudas e apoios, pois mesmo quando dispõe de redes é preciso saber 

ativá-las
349

.  

Para tanto, os programas e ações de permanência são fundamentais, mas se 

postergam o ingresso desses estudantes no mercado de trabalho não é somente para que 

possam estudar: esses jovens estudantes aspiram viver a universidade, em uma 

sociabilidade fecunda que possibilite a conquista de uma integração simbólica efetiva a 

este universo. Tem-se, com isso, o encontro entre as duas dimensões necessárias para a 

coesão social democrática, o bem-estar econômico e a capacidade de atender a demandas 

culturais, identitárias e, até mesmo, existenciais
350

. 

Tal busca pode gerar atritos com quem herdou as posições daqueles que 

historicamente monopolizaram alguns bens (sejam materiais ou simbólicos) e os status 

relativos a eles, conflito que demanda a composição de novos mecanismos de integração 

social. Nesse marco da mudança da estratificação social e do espiral crescente de 

reivindicações as políticas públicas não são eficientes isoladamente para institucionalizar a 
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 Cf. um dos perfis do indivíduo latinoamericano como desenhado por Martuccelli em Existen individuos en 

el Sur?, 2010b, pp. 223-240. 
349

 Segundo Martuccelli, este sentimento de solipsismo societal “condensa um dos grandes fatores estruturais 

da individuação na região. A saber, que as instituições geram insumos ambivalentes para os indivíduos. Ali 

onde em outros lugares as instituições moderam as paixões ou controlam os excessos, inclusive transmitindo 

doses de fatalismo social e existencial, na América Latina as instituições defendem insuficientemente os 

indivíduos. Ou, para ser mais preciso (...) as instituições desequilibram os indivíduos”. (Martuccelli, 2010b, 

pp. 248-249). 
350

 A convergência entre as demandas por políticas públicas voltadas à redução da pobreza e da miséria com 

aquelas ações concernentes à integração simbólica aparece como exigência para a consolidação da coesão 

social democrática no estudo sobre o tema nos países latinoamericanos empreendido por Sorj e Martuccelli, 

2008.  
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expressão e resolução dos conflitos sociais daí resultantes; o aprofundamento da 

democracia passa pela presença na arena pública das vozes que não estão atreladas 

univocamente à exploração do mercado ou ao um Estado-Protetor impagável e fiscalmente 

regressivo (em muito rejeitado pelas classes médias consolidadas, que buscam serviços 

privados, desconfiam e denunciam a corrupção do setor público e revoltam-se com o 

pagamento de impostos): a valorização de ações da sociedade civil e do associativismo, 

pela participação ainda que ligeira e sem profundidade em muitas campanhas de 

reivindicação ou difamação (algumas das vezes virtualmente) que não exigem longos e 

profundos investimentos de si, mas que constituem redes horizontais de contato e de 

participação.  

Os atuais problemas econômicos provenientes da queda do crescimento e da 

possível insolvência do Estado relativa à disputa em torno da manutenção dos gastos 

sociais e de valorização do salário mínimo ou do aumento de impostos pelo governo 

federal recolocam o drama do risco e da vulnerabilidade de volta sobre a mesa de inúmeros 

brasileiros. Em meio à inconsistência posicional, os vulneráveis recém ascendidos 

socialmente sofrem mais. Podem-se perder rapidamente as conquistas advindas das 

transformações da década passada, mas o que os nove estudantes do grupo designado como 

aspirantes nesta pesquisa ensinaram é que nem todos buscam no consumo a forma de 

participação social; eles desnaturalizam as desigualdades nas relações e buscam, pela 

participação em grupos que escolheram, construir um estilo de vida. Querem ser 

respeitados em suas escolhas. Querem ser estudantes da USP tão legítimos quanto qualquer 

outro, independentemente de sua origem ou posição social. 

Não é simples afirmar que o saldo das manifestações de 2013 foi tirar o monopólio 

dos políticos profissionais da vida política, mostrando que não somente as cidades, mas 

também o poder político poderia ser sequestrado. Mas é possível questionar se um dos 

resultados visíveis na arena política desde então não tenha sido a da busca de reforços no 

programa de sobrevivência institucional, a da briga interna por deixar tudo como sempre 

deveria estar na condução dos rumos do Brasil, isolado da participação e da pressão 

cidadã. Mas tem sido cada vez mais difícil conter o curtocircuito social que se iniciou 

quando as instituições se abriram aos mais pobres. Para alguns, como os aspirantes de que 

esta pesquisa trata, a partir daí seria possível voltar atrás? Qual postura esperar deles nas 

relações interpessoais e com o modo de lidar com as instituições? Será que as autoridades 

podem voltar a ser sentidas como naturais?  
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Tanto é difícil conceber retrocessos que desde então a USP só fez abrir ainda mais 

o funil do seu processo seletivo. Amplificou a bonificação dada no exame vestibular da 

Fuvest àqueles estudantes dos Ensinos Fundamental e Médio – o Pasusp – e, em ousada 

medida, incorporou outra porta de entrada a muitos de seus cursos (os mais seletos não 

aderiram à proposta): a partir da Fuvest 2016 algumas vagas de diferentes cursos serão 

disputadas pela pontuação do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem (vagas estas as 

quias, desta feita, podem ser reservadas em parte para as chamadas cotas sociais ou étnico-

raciais). Abriu-se uma dupla porta de entrada; abriu-se também a expectativa de tantos 

outros jovens estudantes que ousadamente ainda não aprenderam qual deveria ser o seu 

lugar? 

Cabe a novas investigações e outros pesquisadores estudarem tais questões. 

À Universidade de São Paulo cabe criar as condições para que seus novos 

estudantes tenham respostas às suas aspirações. 

Por fim, a nós, cabe esperar que tais indivíduos assim fabricados por um momento 

de abertura de nossa sociedade aspirem e nos contaminem como novos ares mais 

democráticos. 
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APÊNDICES 

 

 

Apêndice A - Tabelas com dados socioeconômicos alunos PPVUSP aprovados na 

Fuvest 2014 

 

 

 

Tabela 1 – Relação entre estudantes do PPVUSP, de Escola Pública e de Escola Pública que fizeram 

cursinho inscritos e aprovados na FUVEST 2014, a partir da região em que moram 

ÁREA DA 

CIDADE 

PPVUSP ESCOLA PÚBLICA 
ESCOLA PÚBLICA  

+ OUTRO CURSINHO 

Aprovado Não  

convocado 

Total Aprovado Não  

convocado 

Total Aprovado Não 

convocado 

Total 

Centro 1 7 8 139 879 1018 94 498 592 

Leste 14 68 82 533 6234 6767 356 2749 3105 

Oeste 17 91 108 456 4078 4534 315 1893 2208 

Norte 1 46 47 358 3376 3734 261 1676 1937 

Sul 9 52 61 360 4175 4535 275 2094 2369 

Grande SP 40 239 279 877 11947 12824 601 5359 5960 

Outros/Erro  5 47 52 1780 19700 21480 1152 8237 9389 

TOTAL 87 550 637 4503 50389 54892 3054 22506 25560 

Elaboração própria a partir dos dados disponibilizados pela FUVEST 

 

 

 

Tabela 2 – Relação entre estudantes do PPVUSP, de Escola Pública e de Escola Pública que fizeram 

cursinho inscritos e aprovados na FUVEST 2014, a partir do sexo 

SEXO 

PPVUSP ESCOLA PÚBLICA 
ESCOLA PÚBLICA  

+ OUTRO CURSINHO 

Aprovado Não  

convocado 

Total Aprovado Não  

convocado 

Total Aprovado Não 

convocado 

Total 

Masculino 48 196 244 2548 21392 23940 1636 9290 10926 

Feminino  39 354 393 1955 28997 30952 1418 13216 14634 

TOTAL 87 550 637 4503 50389 54892 3054 22506 25560 

Elaboração própria a partir dos dados disponibilizados pela FUVEST 
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Tabela 3 – Relação entre estudantes do PPVUSP, de Escola Pública e de Escola Pública que fizeram 

cursinho inscritos e aprovados na FUVEST 2014, a partir da cor ou raça 

COR OU 

RAÇA 

PPVUSP ESCOLA PÚBLICA 
ESCOLA PÚBLICA  

+ OUTRO CURSINHO 

Aprovado Não  

convocado 

Total Aprovado Não  

convocado 

Total Aprovado Não 

convocado 

Total 

Branca 49 266 315 2972 29453 32425 2015 13413 15428 

Amarela 1 11 12 204 1522 1726 161 804 965 

Preta  6 51 57 283 4319 4602 201 1944 2145 

Parda 30 220 250 1033 14861 15894 673 6261 6934 

Indígena 1 2 3 11 234 245 4 84 88 

TOTAL 87 550 637 4503 50389 54892 3054 22506 25560 

Elaboração própria a partir dos dados disponibilizados pela FUVEST 

 

 

 

 

Tabela 4 – Relação entre estudantes do PPVUSP, de Escola Pública e de Escola Pública que 

fizeram cursinho inscritos e aprovados na FUVEST 2014, a partir do tipo de Ensino Médio 

cursado 

TIPO DE 

ENSINO 

MÉDIO 

PPVUSP ESCOLA PÚBLICA 
ESCOLA PÚBLICA  

+ OUTRO CURSINHO 

Aprovado Não  

convocado 

Total Aprovado Não  

convocado 

Total Aprovado Não 

convocado 

Total 

Comum  70 467 537 3559 44490 48049 2445 19874 22319 

Técnico 16 72 88 837 4491 5328 548 2090 2638 

Magistério - - - 23 121 144 8 47 55 

EJA - 6 6 40 817 857 22 319 341 

Certificação 

ENEM - 5 5 31 265 296 23 111 134 

Outro 1  1 13 205 218 8 65 73 

TOTAL 87 550 637 4503 50389 54892 3054 22506 25560 

Elaboração própria a partir dos dados disponibilizados pela FUVEST 
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Tabela 5 – Relação entre estudantes do PPVUSP, de Escola Pública e de Escola Pública que fizeram 

cursinho inscritos e aprovados na FUVEST 2014, a partir da renda familiar mensal por salário mínimo de R$ 

678,00 

RENDA 

FAMILIAR 

MENSAL 

PPVUSP ESCOLA PÚBLICA 
ESCOLA PÚBLICA  

+ OUTRO CURSINHO 

Aprovado Não  

convocado 

Total Aprovado Não  

convocado 

Total Aprovado Não 

convocado 

Total 

Inferior a 1 

SM - 9 9 61 1378 1439 29 459 488 

Entre 1 e 2 

SM 14 116 130 563 12076 12639 339 4416 4755 

Entre 2 e 3 

SM 24 155 179 805 12959 13764 535 5424 5959 

Entre 3 e 5 

SM 30 173 203 1267 13423 14690 849 6409 7258 

Entre 5 e 7 

SM 12 57 69 756 5571 6327 529 2955 3484 

Entre 7 e 10 

SM 4 23 27 516 2878 3394 374 1597 1971 

Entre 10 e 15 

SM 3 10 13 333 1419 1752 247 825 1072 

Entre 15 e 20 

SM - 3 3 111 402 513 86 262 348 

Acima de 20 

SM - 4 4 91 283 374 66 159 225 

TOTAL 87 550 637 4503 50389 54892 3054 22506 25560 

Elaboração própria a partir dos dados disponibilizados pela FUVEST 

 

Tabela 6 – Relação entre estudantes do PPVUSP, de Escola Pública e de Escola Pública que fizeram cursinho 

inscritos e aprovados na FUVEST 2014, a partir da escolaridade do pai 

ESCOLARIDADE 

PAI 

PPVUSP ESCOLA PÚBLICA 
ESCOLA PÚBLICA  

+ OUTRO CURSINHO 

Aprovado Não  

convocado 

Total Aprovado Não  

convocado 

Total Aprovado Não 

convocado 

Total 

Não estudou 4 15 19 92 1678 1770 47 615 662 

Ens Fund. Incomp. 17 132 149 865 13087 13952 541 5310 5851 

Ens. Fund. Comp. 8 56 64 405 5124 5529 270 2198 2468 

Ens Méd. Incomp. 7 49 56 234 4116 4350 148 1784 1932 

Ens. Méd Comp. 29 189 218 1285 15549 16834 880 6981 7861 

Ens. Super. 

Incomp. 11 31 42 387 3029 3416 271 1531 1802 

Ens. Super. Comp. 10 62 72 906 6193 7099 665 3212 3877 

Pós-Grad. Incomp. 1 4 5 39 184 223 27 95 122 

Pós-Grad. Comp. - 12 12 290 1429 1719 205 780 985 

TOTAL 87 550 637 4503 50389 54892 3054 22506 25560 

Elaboração própria a partir dos dados disponibilizados pela FUVEST 
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Tabela 7 – Relação entre estudantes do PPVUSP, de Escola Pública e de Escola Pública que fizeram cursinho 

inscritos e aprovados na FUVEST 2014, a partir da escolaridade da mãe 

ESCOLARIDADE 

MÃE 

PPVUSP ESCOLA PÚBLICA 
ESCOLA PÚBLICA  

+ OUTRO CURSINHO 

Aprovado Não  

convocado 

Total Aprovado Não  

convocado 

Total Aprovado Não 

convocado 

Total 

Não estudou - 6 6 48 889 937 28 321 349 

Ens Fund. Incomp. 21 113 134 730 11144 11874 462 4488 4950 

Ens. Fund. Comp. 10 40 50 357 4494 4851 232 1887 2119 

Ens Méd. Incomp. 6 48 54 251 4186 4437 174 1797 1971 

Ens. Méd Comp. 31 207 238 1405 16954 18359 944 7601 8545 

Ens. Super. 

Incomp. 5 34 39 313 3031 3344 218 1464 1682 

Ens. Super. Comp. 13 73 86 993 7187 8180 708 3655 4363 

Pós-Grad. Incomp. - 8 8 42 327 369 28 164 192 

Pós-Grad. Comp. 1 21 22 364 2177 2541 260 1129 1389 

TOTAL 87 550 637 4503 50389 54892 3054 22506 25560 

Elaboração própria a partir dos dados disponibilizados pela FUVEST 

 

 

 

 
Tabela 8 – Relação entre estudantes do PPVUSP, de Escola Pública e de Escola Pública que fizeram cursinho 

inscritos e aprovados na FUVEST 2014, a partir do exercício de atividade remunerada 

ATIVIDADE 

REMUNERADA 

PPVUSP ESCOLA PÚBLICA 
ESCOLA PÚBLICA  

+ OUTRO CURSINHO 

Aprovado Não  

convocado 

Total Aprovado Não  

convocado 

Total Aprovado Não 

convocado 

Total 

Não exerce 71 428 499 3107 34271 37378 2233 15804 18037 

Trab eventual 3 20 23 266 3084 3350 162 1167 1329 

Regularmente em 

tempo parcial 8 64 72 444 6744 7188 242 2524 2766 

Regularmente em 

tempo integral 5 38 43 686 6290 6976 417 3011 3428 

TOTAL 87 550 637 4503 50389 54892 3054 22506 25560 

 Elaboração própria a partir dos dados disponibilizados pela FUVEST 
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ANEXOS 

 

 

ANEXO A – Distribuição da pontuação de alunos PPVUSP na Fuvest 2013, por pólos. 
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0

10

20

30

40

50

60

0 50 100 150 200 250 300 350

N
o

ta
 n

a 
Fu

ve
st

Alunos

 

Polo 2. USP Butantã / Manhã - 123 alunos
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ANEXO B – QUESTIONÁRIO APLICADO AOS ALUNOS PPVUSP 

   
PERGUNTAS RESPOSTAS Alunos 

1. Quando foi 
chamado para 

o PPVUSP, 
você: 

a) Procurava emprego 55 

b) Exercia atividade remunerada durante meio período 
(até 20 horas semanais) 45 

c) Exercia atividade remunerada em tempo semi-
integral (de 21 a 32 horas semanais) 26 

d) Exercia atividade remunerada em tempo integral 
(mais de 32 horas semanais) 37 

e) Não exercia atividade remunerada 250 

Não responderam 276 

T
TOTAL 689 

  
 

  
  

 
  

2. Durante o 
1º semestre 

de 2013, você: 

a) Não estudou 59 

b) Realizou somente o último ano do Ensino Médio 
regular 61 

c) Frequentava apenas curso técnico 27 

d) Apenas frequentou cursinho pré-vestibular 93 

e) Cursou o último ano do Ensino Médio regular e curso 
técnico 84 

f) Realizou o terceiro ano do Ensino Médio e frequentou 
cursinho pré-vestibular 40 

g) Frequentava curso técnico e cursinho pré-vestibular 12 

h) Cursou ensino superior privado 20 

i) Cursou ensino superior público 13 

Não responderam 280 

T
TOTAL 689 

  
 

  
  

 
  

3. Atualmente, 
você exerce 

atividade 
remunerada? 

a) Não 325 

b) Eventualmente 20 

c) Em meio período (até 20 horas semanais) 22 

d) Em tempo semi-integral (de 21 a 32 horas semanais) 24 

e) Em tempo integral (mais de 32 horas semanais) 24 

Não responderam 274 

T
TOTAL 689 
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PERGUNTAS RESPOSTAS Alunos 

4. Qual meio 
de transporte 
você usa com 

mais 
frequência 
para ir às 
aulas do 

PPVUSP? 

a) Ônibus 131 

b) Metrô 17 

c) Trem 44 

d) Ônibus e metrô 73 

e) Ônibus e trem 57 

f) Metrô e trem 8 

g) Ônibus, metrô e trem 64 

h) Bicicleta ou a pé 7 

Não responderam 288 

T
TOTAL 689 

      
      

5. Quanto 
tempo você 

leva para 
chegar até o 

local de aulas 
do PPVUSP? 

a) Até meia hora 38 

b) De meia hora a 1 hora 138 

c) De 1 hora a 2 horas 202 

d) Mais de 2 horas 34 

Não responderam 277 

T
TOTAL 689 

      
      

6. Onde você 
morou 

durante o 
período de 
aulas do 

PPVUSP? 

a) Continuou na casa dos pais 384 

b) Mudou-se para casa de parentes 17 

c) Mudou-se para casa de amigos 4 

d) Em moradia estudantil 3 

e) Em pensão 5 

Não responderam 276 

T
TOTAL 689 

      
      

7. Quanto 
tempo por 

semana você 
estuda além 
das aulas do 

PPVUSP? 

a) Menos de 1 hora 31 

b) De 1 a 2 horas 62 

c) De 2 a 3 horas 67 

d) De 3 a 5 horas 80 

e) Acima de 5 horas 161 

f) Não estudo 5 

Não responderam 283 

T
TOTAL 689 
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PERGUNTAS RESPOSTAS Alunos 

8. Por quais 
meios você 

mais acessa a 
Internet: 

a) Celular 83 

b) Tablet ou notebook pessoal 82 

c) Computador da família 191 

d) Do trabalho 19 

e) Da escola 10 

f) Não acesso a Internet com frequência 10 

Não responderam 294 

T
TOTAL 689 

      
      

9. Em relação 
à frequência 
dos tutores 
do PPVUSP 

com os quais 
teve aula: 

a) Todos foram pontuais e assíduos 171 

b) A maioria foi pontual e assídua 232 

c) Muitos se atrasaram ou faltaram 9 

d) A maioria se atrasou ou faltou 0 

Não responderam 277 

T
TOTAL 689 

      
      

10. Como 
você avalia 

seu 
desempenho 

no ENEM 
2013? 

a) Não fez o exame neste ano 35 

b) Pior que no ano passado 66 

c) Igual ao do ano passado 94 

d) Melhor ao do ano passado 183 

Não responderam 311 

T
TOTAL 689 

      
      

11. Que 
profissão 

você decidiu 
seguir? 

a) Profissão ligada às engenharias/ciências 
tecnológicas 116 

b) Profissão ligada às ciências humanas 133 

c) Profissão ligada às artes 18 

d) Profissão ligada às ciências biológicas e da saúde 93 

e) Professor de Ensino Fundamental e Médio 16 

f) Profissão ligada ao comércio 4 

g) Profissão ligada à prestação de serviçoes 4 

h) Profissão ligada ao turismo e hotelaria 3 

i) Ainda em dúvida 25 

Não responderam 277 

T
TOTAL 689 
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PERGUNTAS RESPOSTAS Alunos 

12. Como foi 
seu uso do 
Ambiente 
Virtual de 

Aprendizagem 
(AVA): 

a) Acesso constante apenas para leitura dos conteúdos 30 

b) Acesso parcial apenas para leitura dos conteúdos 209 

c) Acesso parcial apenas para resolução de atividades 93 

d) Acesso constante para leitura dos conteúdos e 
resolução de atividades propostas 22 

e) Não acesso o AVA 53 

Não responderam 282 

T
TOTAL 689 

      
      

13. Como 
foram as 
aulas do 
PPVUSP: 

a) As aulas foram em sua maioria dinâmicas e 
interessantes, alternando exposição 210 

b) Algumas aulas foram dinâmicas e interessantes, mas 
a maioria foi expositiva 69 

c) Algumas aulas foram dinâmicas e interessantes, mas 
a maioria foi dedicada à resolução e correção de 
exercícios 116 

d) As aulas não foram interessantes, pois já tinha 
estudado a maioria dos conteúdos 3 

e) As aulas não foram interessantes, pois houve muita 
exposição de conteúdo, sem tempo para resolver 
exercícios e tirar dúvidas 7 

Não responderam 284 

T
TOTAL 689 

      
      

14. Como 
você avalia os 

tutores do 
PPVUSP? 

a) A maioria demonstrou domínio do assunto/tema das 
aulas e tirou dúvidas dos alunos de forma interessada e 
respeituosa 329 

b) A maioria demonstrou domínio do assunto/tema das 
aulas, mas não demonstrou interesse pelas dúvidas dos 
alunos 14 

c) Alguns demonstraram falta de domínio do 
assunto/tema das aulas, embora se esforçassem para 
tirar dúvidas dos alunos 61 

d) A maioria demonstrou falta de domínio do 
assunto/tema das aulas e desinteresse pelas dúvidas 
dos alunos 0 

Não responderam 285 

T
TOTAL 689 

 


