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A árvore que não dá frutos 
É xingada de estéril. 

Quem examina o solo? 
 

O galho que quebra 
É xingado de podre, mas 

Não havia neve sobre ele? 
 

Do rio que tudo arrasta 
Se diz que é violento, 

Ninguém diz violentas 
As margens que o cerceiam 
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RESUMO 

 

O objetivo desse estudo é levantar algumas questões a respeito da tão proclamada 

universalização do acesso ao ensino básico, no Brasil, a partir do confronto entre a aparência da 

democratização da educação e a realidade de exclusão em que vivem os filhos de trabalhadores 

inseridos nos sistemas de ensino.  

Partindo do pressuposto de que essa exclusão se dá através do discurso da igualdade de 

oportunidades, em que o sucesso/fracasso dos indivíduos seria resultado de seus méritos, 

procuramos analisar nas falas de sujeitos das camadas populares, relativamente bem sucedidos 

na Escola e em situação de seleção no vestibular, as concepções sobre seus próprios 

desempenhos escolares e os dos outros, buscando sempre que possível relacioná-las aos 

contextos históricos, políticos e culturais em que foram criadas.  

A partir do diálogo entre autores como Bourdieu e as entrevistas realizadas com doze 

alunos matriculados no pré-vestibular da SINTUPERJ, consideramos que apesar da mobilização 

familiar, empenho individuais e construção de aspirações ambiciosas, características de suas 

trajetórias escolares, os filhos dos trabalhadores continuam excluídos ao acesso à universidade 

pública e a postos de trabalho mais favorecidos social e economicamente; e que apesar de poucos 

acreditarem em direitos iguais frente à escolarização, um aspecto fundamental das desigualdades 

escolares continua despercebido, entre o senso comum: a cumplicidade entre a cultura escolar e a 

cultura de elite. 

 

Palavras-chave: exclusão na escola, sucesso escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 
 

The aim of this work is to raise some questions about the so called “universal access” to 

basic teaching in Brazil, facing the apparent educational democratization in contrast to the  reality 

of exclusion lived by the worker’s sons.  
Having on mind that this exclusion starts with the discourse of equal opportunities, in which the 

success/failure of the students would be a result of his own efforts, we tried to analyze in interviews with the 

populars, relatively successful in school and in situation of being selected by the college entrance examination 

(known as “vestibular” in Brazil) their views about their own grades at school and the others, always trying to relate 

it to historical, political and cultural background. 

Working together authors like Bourdieu and interviews realized with twelve students of the SINTUPERJ pre 

college entrance examination course, we observed that despite their family back up, personal efforts and desires, 

typical of their scholar background, the sons of the workers are still excluded from the public university and from 

better social and economic perspectives; and despite a few believe in equal rights in education, one aspect are still not 

observed, in the common sense: the complicity between the school’s culture and the elite’s culture. 

 

 

Key-words: exclusion in school, schooling success 
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INTRODUÇÃO 

 

 Posso dizer que o objeto de estudo dessa dissertação foi delineado a partir da experiência 

de dois anos como professora de pré-vestibular popular, mas a problemática maior na qual ele 

está inserido - as desigualdades de oportunidades escolares, vem me acompanhando desde muito 

antes de saber da existência de um campo teórico que desse conta de discuti-la. Portanto, 

considero conveniente compartilhar, de forma breve, parte de minha história, até para me 

assumir como alguém que entende que a subjetividade do pesquisador está todo o tempo 

presente na construção de suas idéias, de seus objetos de pesquisa, bem como na opção por 

determinado quadro teórico. 

 

Entendendo que uma forma de limitar os efeitos dessa subjetividade é revelar um pouco 

daquilo que penso, alguns pressupostos e preconceitos (Lüdke, 1986), é que optei por contar, 

nessa introdução, um pouco sobre minha história de vida, começando pela fase em que sou aluna 

de colégio, passando pela experiência como professora de pré-vestibular popular, até o caminho 

das Ciências Naturais para as Ciências Humanas. 

 

Costumo dizer que se meu pai (pertencente à classe trabalhadora) não acreditasse nas 

possibilidades de ascensão social através da Escola, se soubesse que o Brasil não é tão 

democrático como insistem alguns (entendo que democracia pressupõe igualdade de direitos e 

isso nós não temos aqui), que não há igualdade de oportunidades escolares entre ricos e pobres e 

que mesmo quando um pobre consegue "terminar os estudos" ou concluir o ensino médio isso 

não significa que conseguirá aprovação nos mais concorridos concursos públicos, certamente, 

não teria investido tanto desde o início da minha escolarização. Pois é, se tivesse escutado as 

estatísticas... Mas, "não sabia que era impossível, foi lá e fez". 

  

Essa frase anônima expressa o que aconteceu com meu pai e acontece com muitos outros 

que se tornam exceções às estatísticas e ao que verificamos em nossa prática, como professores, 

em relação ao fracasso escolar das crianças pobres no Brasil. 

  



Filha mais velha, sempre muito incentivada por meu pai, aos estudos, conclui a quarta 

série em uma escola municipal localizada em Santa Teresa, bairro central do Rio de Janeiro. Um 

detalhe importante é que, anteriormente, morávamos numa área quase rural na Baixada 

Fluminense. A mudança para a cidade, quando eu completava cinco anos, já expressava um 

desejo de meu pai- nessa época, balconista de padaria - de que eu estudasse numa escola "mais 

forte". Concluindo a quarta série como melhor aluna da escola, "tia Anunciata" - minha 

professora da segunda até a quarta série - conhecendo meu pai, aconselhou-o para que eu fizesse 

o concurso para o Colégio Pedro II (CPII), por oferecer um ensino bem melhor do que as outras 

escolas públicas, mas deixou clara a necessidade que eu fizesse um curso preparatório. 

  

A leitura que faço hoje do que vivi nessa época é a de que, já nesse curso, ao final de 

meus nove anos de idade, começo a perceber que os novos colegas de turma eram bem diferentes 

daqueles da escola e que, naquele meio, eu não era mais tão boa aluna. As notas tão baixas me 

mostravam o quanto seria difícil passar na prova para o CPII. Mas até então, para meu nível de 

compreensão daquele momento, isso era porque realmente o colégio era mesmo "muito puxado" 

e ser ou não aprovada dependia estritamente do esforço pessoal de cada aluno. 

  

O ingresso, aos dez anos, no Colégio Pedro II foi um marco na minha vida. Lembro-me 

da primeira aula de geografia, que não era apenas a primeira aula de geografia do ano, mas meu 

primeiro contato com aquela disciplina, já que até então só conhecia duas: "comunicação e 

expressão" e matemática. O professor falava de um tal "Big Bang", o que à mim parecia grego. 

Como se não bastasse, havia um menino da turma que, além de saber sobre o assunto, discutia-o 

com o professor. Aquilo me intrigou: Como alguém da mesma série e idade, poderia conhecer 

tanto sobre um assunto que eu, considerada tão inteligente no meu meio social e na antiga escola, 

nem ao menos ouvira falar? 

 

Começava a entender que a diferença entre mim e as outras crianças não era apenas 

financeira, mas envolvia também formas de ver o mundo e de comunicá-lo. Mais tarde descobri 

que tratavam-se de diferenças culturais, lembrando sempre da relação entre cultura e o contexto 

mais amplo de uma sociedade estratificada política e economicamente (Geertz, 1989).   

 



Costumo dizer que, nesse período, percebi estar vivendo num país cujas oportunidades de 

acesso e permanência escolares vão muito além da simples capacidade cognitiva e envolvimento 

pessoal em relação aos estudos. Fiquei triste por todos meus amigos crescidos comigo que nunca 

poderiam ter a oportunidade que tive. Não havia espaço para todos na sociedade e os espaços 

mais privilegiados não eram ocupados por filhos de porteiro, de pedreiro ou mecânico. 

  

Uma vez aluna do Colégio Pedro II, o caminho até a universidade foi quase natural. Para 

as pessoas com as quais passei a conviver - a maioria pertencente à classe média (filhos de 

médicos, professores, economistas etc) - a ida à universidade parecia o caminho mais óbvio ou 

até o único possível. E eu que, até pouco antes do vestibular, não sabia nem os nomes das 

universidades públicas, muito menos como fazer para me inscrever, inserida naquele processo de 

socialização, passei a internalizar esse destino, que não estava nem nos meus nem nos planos 

iniciais de meu pai. 

 

 A entrada no curso de Ciências Biológicas da UFRJ contribuiu ainda mais para que 

outros questionamentos, em relação à igualdade de direitos em nossa sociedade, ocupassem 

meus pensamentos, durante todo o curso. Olhava para aquelas pessoas e percebia claramente o 

componente de classe na seleção escolar; não via naquele espaço uma identificação com as 

pessoas da minha origem social e estranhava também o número extremamente reduzido de 

afrodescendentes. 

 

O trabalho de educação ambiental com crianças da Vila dos Funcionários da UFRJ, nos 

primeiros períodos da faculdade, refletia e aumentava meu interesse pelas questões sociais. E aos 

poucos fui construindo a idéia de que precisava estudar essas questões profundamente. Uma das 

respostas possíveis a essa vontade era a idéia de ingressar em um mestrado em Educação e foi o 

que fiz. Mas antes disso, passei por uma experiência como professora que acabou suscitando em 

mim alguns questionamentos, sobre os quais desenvolvi meu projeto de dissertação.  

 

As primeiras questões que deram origem a esse estudo nasceram a partir da minha 

experiência como professora em dois pré-vestibulares populares1, no período entre 1998 e 2000. 



Uma vez aluna do Mestrado em educação da UERJ, o objeto dessa pesquisa foi sendo 

construído, através da articulação entre essa experiência e os estudos realizados durante o curso. 

  

Assim que comecei a lecionar biologia no pré-vestibular "Sonho-Cidadão", situado na 

Gávea - bairro da zona sul do Rio de Janeiro - fui percebendo que as dificuldades dos alunos não 

eram apenas em relação ao conteúdo das disciplinas, como eu esperava. Além do 

desconhecimento de alguns conteúdos básicos correntemente avaliados no vestibular, um aspecto 

me preocupava: a maioria dos alunos, todos advindos de escolas públicas, moradores de favelas 

e de bairros pouco privilegiados, apresentava muita dificuldade de redigir algumas linhas, sobre 

qualquer assunto. Não falo de erros ortográficos ou gramaticais, mas da capacidade de fazer-se 

entender através da escrita. Começava a perceber que esse direito lhes foi negado pela Escola e, 

portanto, pela sociedade. 

  

Tais situações provocavam meu questionamento constante: Então, era assim que se dava 

a universalização do ensino, no Brasil? Esse era o resultado da inclusão dos pobres ao ensino 

médio? Quer dizer, então, que as melhoras nas estatísticas2 de escolarização da população 

brasileira serviam apenas como aparência de uma realidade muito perversa de exclusão? Partindo 

dessa experiência e desses questionamentos, este trabalho, tanto na sua origem quanto no seu 

desenvolvimento, tem duas preocupações: questionar o papel "real" da universalização do ensino 

básico na construção de uma sociedade mais democrática e igualitária e compreender como o 

discurso do aumento de igualdade de oportunidades escolares entre os diferentes grupos sociais, 

no Brasil, tem sido lido pelos principais envolvidos: os alunos das camadas populares que 

atingindo o ensino médio, ainda pleiteiam vagas na universidade. 

  

Essa segunda preocupação nasceu de uma constatação, ainda durante o período em que 

lecionava no pré-vestibular popular. Além dos alunos apresentarem várias dificuldades, que já 

não poderiam ser admitidas naquele grau de ensino, pareciam não ter muita consciência do 

processo de exclusão no qual estavam inseridos. Falo de exclusão, nesse caso, em relação a 

possibilidade de se expressarem de forma clara através de sua língua materna, de ter acesso a 

uma vaga na universidade pública ou aos postos de trabalho mais valorizados social e 



economicamente. Afinal, esses eram, pelo menos, alguns dos motivos pelos quais essas pessoas 

continuavam estudando e frequentavam o pré-vestibular. Não estou dizendo que eles nunca irão 

alcançar uma tão sonhada vaga numa universidade, mas apenas chamando a atenção para a 

improbabilidade disso acontecer entre muitos deles. 

  

Começava a traçar a hipótese de que suas condições de "bem sucedidos" na escola, em 

relação ao meio social do qual pertenciam, serviam para reforçar a idéia de que, nessa sociedade, 

qualquer um pode conseguir o que quer, basta "correr atrás". A explicação individualista para o 

"sucesso" escolar e na vida me preocupava, na medida em que o fracasso no vestibular - 

realidade mais provável - seria então atribuído ao próprio sujeito, vítima da exclusão. O que 

acabava por servir, portanto, à naturalização das desigualdades sociais.  

 

Tive a oportunidade, no Mestrado em Educação, de entrar em contato com a teoria de 

Bourdieu, que tem na cultura o conceito central para a explicação das desigualdades de 

oportunidades escolares entre as classes sociais. Para esse autor a escola exerce, por trás de um 

discurso meritocrático, uma seleção cultural que acaba por privilegiar as crianças das classes 

mais privilegiadas, as quais trazem de casa o capital cultural avaliado na Escola. Nesse sentido, 

Bourdieu chama a atenção para o fato de que a Escola, não só reproduz as desigualdades sociais, 

mas também possui meios de legitimar as posições sociais através da "ideologia do dom". 

Utilizando alguns de seus conceitos, busquei problematizar o discurso de igualdade de 

oportunidades escolares proferido entre os que propõem a universalização do ensino básico, a 

partir do confronto com a realidade de exclusão em que estão inseridos os filhos dos 

trabalhadores, no Brasil. 

 

Partindo do pressuposto de que as escolas além de exercerem papéis importantes na 

criação das condições necessárias para a acumulação de capital (elas ordenam, selecionam e 

certificam um corpo discente hierarquicamente organizado), atuam na legitimação (elas mantêm 

uma ideologia meritocrática e, portanto, legitimam as formas ideológicas necessárias para a 

recriação da desigualdade) (Apple 1982), é que a questão abaixo se impôs:  

 



Como a leitura desse processo "silencioso" de exclusão estaria sendo realizada por 

aqueles considerados "bem sucedidos" pelas estatísticas? O interesse por essa questão justifica-se 

por considerar que a mudança para uma sociedade mais justa e mais igualitária, só será possível 

se, primeiro, percebermos que vivemos numa sociedade injusta e desigual, em que as 

oportunidades escolares são diferentes entre os grupos sociais.  

 

Nortearam essa discussão os seguintes questionamentos: Será que, como alunos pobres 

"bem sucedidos" na escola, suas explicações sobre fracasso/sucesso escolares situar-se-iam 

apenas no nível individual? Que outras explicações para seus desempenhos escolares e do grupo 

de iguais, teriam esses sujeitos? Qual seria o papel da cultura escolar na formulação dessas 

explicações? E mais ainda, sobre que ideais foram construídos a Escola? Como a visão liberal de 

sociedade pode estar relacionada aos significados produzidos sobre a escolarização? Quais 

seriam esses significados e como eles são produzidos e reproduzidos nas relações microssociais?  

 

Atendendo aos objetivos gerais e específicos dessa dissertação, ela foi estruturada da 

seguinte forma: 

No primeiro capítulo procurei definir e delimitar o objeto de estudo e as opções 

metodológicas realizadas para melhor explorá-lo. Na construção do objeto procurei enfatizar os 

limites da Escola na produção de igualdade, situando-a no cenário social marcado por profundas 

desigualdades. Nesse raciocínio, busco argumentações sobre como o discurso da universalização 

do ensino esbarra com a realidade da exclusão na Escola. Para isso parto para a problematização 

do uso do termo "exclusão" e para um comentário sobre o papel da cultura escolar nesse 

processo de exclusão. 

 

Partindo do pressuposto de que as concepções sobre fracasso/sucesso escolares não 

podem ser consideradas apenas como meras formulações individuais, criadas independentes de 

contextos históricos, culturais e econômicos, procurei explicitar, no segundo capítulo, as raízes 

históricas sobre as quais situam-se as explicações atuais que circulam tanto entre o senso 

comum, como nas pesquisas em Educação. E ainda, aponto as principais correntes da Sociologia 

da Educação envolvidas na explicação da correlação positiva entre desigualdades de sucesso 

escolar e desigualdades sociais. 



No terceiro capítulo, busquei focalizar, nas relações microssociais, quais seriam os 

significados e práticas possíveis de serem propulsoras da longevidade escolar3, mesmo em 

condições materiais não favoráveis. O mergulho na esfera microssocial se deu pelo entendimento 

de que a ideologia sobre a qual deitam-se os significados sociais, não é algo que exista apenas ao 

nível do comportamento macrossocial e das relações econômicas, em vez disso, as formas de 

pensar dominantes são produzidas e reproduzidas pelas nossas próprias práticas cotidianas. Ela é 

constituída pelo conjunto de ações e significados de senso comum que constituem o mundo 

social tal qual o conhecemos (Apple, 1989). Nesse mesmo capítulo, procurei estabelecer nas 

trajetórias escolares relativamente "bem sucedidas", as contradições entre o discurso de 

igualdade de oportunidades escolares proferido e a realidade dos sujeitos envolvidos, marcada 

pela dificuldade de acesso à universidade e ao mercado de trabalho.   

 

As concepções sobre as desigualdades de sucesso, de motivações escolares e de acesso 

aos níveis mais avançados de ensino, dos sujeitos inseridos nessa contradição, é o que veremos 

no capítulo quatro. Entendendo que os valores e significados aqui discutidos são construções 

sociais e históricas e que, portanto, não constituem meras formulações individuais, procurei 

contextualizar as categorias explicativas no universo maior das pesquisas em educação. 

  

Ao final apresento as considerações em relação ao trabalho desenvolvido, menos com a 

pretensão de estar contribuindo para alguma conclusão sobre o tema, do que com a intenção de 

suscitar ainda mais questionamentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NOTAS - INTRODUÇÃO 
 
 

 

 

 
                                                           
1 Os pré-vestibulares populares ou comunitários, vale a pena lembrar, foram criados pelo 
Movimento negro como resposta a um dado histórico: a falta de acesso dos negros nas 
universidades. Mais tarde, como a procura entre "brancos e pobres" foi grande, criou-se, em São 
João de Meriti, no ano de 1993, o pré-vestibular para "negros e carentes".  
 
 
2 De acordo com as pesquisas do Inep (2000/2001), em 1980, 80,9% das pessoas entre 7 e 14 
anos freqüentavam a escola; em 2000 esse número subiu para 96,4%. Entre os alunos de 15 a 17 
anos, o número passou de 49,7 %, na década de 80, para 83% em 2000. 
Em relação a conclusão do ensino fundamental: em 1995 não concluíam esse nível de ensino, 
48,2 %, em 2000 esse número passa para 41 %.   
Em relação a conclusão do ensino médio: em 1995, 28,6% dos que tinham acesso a ele não 
completavam, em 2000 esse número cai para 26 %. 
  
111i3 Nesse trabalho, estamos entendendo "longevidade escolar" como a conclusão do ensino 
médio, seguida de um investimento escolar (o pré-vestibular por exemplo) que busca dar 
continuidade aos estudos no nível superior de ensino. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                           
 

 

 

 

CAPÍTULO 1 - DO OBJETO DE ESTUDO E DOS ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 
1.1 - Do objeto de estudo 

 

A universalização do ensino, no Brasil, é quase uma meta alcançada. É possível que 

daqui há vinte anos, todas as crianças estejam na escola. Será que, a partir de então, poderemos 

falar na inclusão ao direito à educação, de todas as crianças sem distinção de sexo, classe ou cor? 

Um rápido olhar para a realidade nos mostra que não. 

 

Durante os três anos (1999-2001) em que lecionei biologia em dois pré-vestibulares 

populares- um na Gávea e outro na Tijuca, tive contato com o que venho chamar de resultado 

do processo de exclusão, no qual estão inseridos os alunos das camadas populares. É importante 

destacar que esses mesmos alunos, por terem o ensino médio completo, poderiam estar fazendo 

parte de uma pesquisa sobre "sucesso escolar nas camadas populares", no entanto, um olhar mais 

atento e mais próximo da realidade dos mesmos, torna necessário um questionamento desse 

sucesso. 

 

Tal necessidade não se limita apenas a pequena contribuição à produção acadêmica 

educacional que esse estudo possa trazer, mas também e, principalmente, tem como grande 

motivação a compreensão e o sonho de transformação dessa dinâmica social da qual a Escola faz 

parte e cujo caráter excludente é indiscutível. 

 

Na curta experiência como docente, pude perceber que os estudantes não apenas 

apresentavam lacunas no conteúdo programático de biologia, o que seria perfeitamente 

contornável, se a escola tivesse criado possibilidades para o desenvolvimento de reflexão e 

crítica, se tivesse investido na articulação de pensamentos e sua transposição para linguagem 



                                                                                                                                                                                           
escrita. No entanto, pergunto se estas que seriam habilidades básicas na formação de um cidadão 

têm sido desenvolvidas entre os alunos advindos das camadas populares, nas escolas públicas. 

 

Partindo desse questionamento, volto o olhar para essa modalidade de exclusão social 

que tem passado despercebida às estatísticas oficiais, além de não parecer como tal aos próprios 

sujeitos envolvidos nesse processo: os alunos das camadas populares. A dificuldade de acesso à 

universidade era, para a maior parte dos alunos, atribuída a eles próprios, o que me fez pensar no 

quanto essa dinâmica de exclusão é perversa. O discurso liberal de igualdade de direitos, 

confirmado pela própria experiência como alunos pobres que conseguiram terminar o ensino 

médio, tomava conta das falas dos alunos. 

 

Estamos falando de uma realidade muito cruel, porque são pessoas que lutaram contra 

vários obstáculos para concluírem o ensino médio, e constituem uma dupla exceção: primeiro, no 

quadro do sistema escolar brasileiro e depois, por fazerem parte de um grupo social que se 

apresenta como uma minoria dentro deste quadro. Passaram, muitas vezes, doze anos ou mais em 

uma escola pública e sonham com o acesso à universidade. 

 

A modalidade de exclusão de que trata essa dissertação envolve os estudantes pobres 

incluídos e, às vezes, até "bem sucedidos" na instituição à qual, inúmeras vezes, atribuí-se o 

papel de redentora da sociedade. Quantas vezes não se ouve falar que cabe à educação minimizar 

as desigualdades sociais1, no Brasil? Ou que o problema da violência, temida por todos 

atualmente, só se resolve com educação para todos? 

 

Em contraposição a esse tipo de pensamento, Rolla (1999: 5) ressalta o caráter seletivo e 

elitista do modelo de escola vigente, afirmando que em vez de uma verdadeira "educação de 

massas", provocou-se uma "massificação do ensino", que apenas expandiu quantitavamente o 

insucesso, intrínseco a um ensino seletivo e elitista. 

 

Estou assumindo, neste trabalho, que reduzir o discurso da democratização das 

oportunidades de ensino, à questão do aumento de vagas na Escola Pública e às estatísticas de 



                                                                                                                                                                                           
acesso, aprovação2 que, sem dúvidas têm demonstrado uma melhora, é omitir o processo de 

exclusão do qual participa a camada mais desfavorecida da população brasileira. A exclusão, 

neste caso, não se trata de estar fora da escola. A problemática reside no fato empírico de que, 

para o aluno das classes desfavorecidas, estar incluído no sistema escolar estatal brasileiro e até 

mesmo nas estatísticas de conclusão do ensino médio não significa, hoje, ter acesso a uma 

educação de qualidade. Definir o que seria "educação de qualidade" ou mesmo "educação", não é 

uma tarefa nada simples, uma vez que remete a uma outra questão: educar para qual sociedade? 

 

Se educar significa formar pessoas críticas, que não aceitem passivamente o modelo de 

sociedade vigente, deveríamos incluir neste trabalho as escolas particulares. Utilizando esta 

concepção de educação, poderíamos partir para a generalização de que alunos das escolas 

privadas também são excluídos da educação, já que -parece- me - o que há em comum entre a 

educação oferecida para os pobres e a educação oferecida para os ricos, é a formação de pessoas 

para se adequarem ao modelo neoliberal existente. Cada um com seu papel, é claro. E é a partir 

do papel da escola na reprodução social que se fala, nesse trabalho, em exclusão na escola 

pública. 

 

Estar incluído, então, significaria poder competir em condições de igualdade com outros 

alunos? Significaria ter as mesmas chances de concorrer a algum cargo de chefia, por exemplo? 

É possível, numa sociedade capitalista, que todos sejam instruídos para serem patrões? A 

resposta é simples: não há patrão sem empregados. O capitalismo tem como marca maior a 

possibilidade de competição, o que contraria princípios igualitários. A desigualdade impulsiona a 

competição, que resulta numa sociedade de vencedores e perdedores. Por estas questões é que 

não se pode discutir educação sem pensar o contexto político e histórico no qual estamos 

inseridos. 

 

Charlot (2000) faz várias críticas às teorias reprodutivistas, no sentido de que elas 

deixariam de olhar os indivíduos como sujeitos, percebendo o aluno apenas como uma figura 

construída para dar forma individual a uma posição social. O autor chama atenção para os limites 



                                                                                                                                                                                           
da análise do fracasso escolar realizada a partir da posição social e propõe, no lugar dessa, a 

análise da "relação com o saber", como uma leitura positiva da realidade.  

 
 

É verdade que todo sujeito pertence a um grupo; mas não se reduz a esse vínculo e ao que 
se pode ser pensado a partir da posição desse grupo em um espaço social. Ele interpreta 
essa posição, dá um sentido ao mundo, atua neste, depara-se nele com a necessidade de 
aprender e com formas variadas de saber; e sua relação com o saber é o fruto desses 
múltiplos processos. (p.38) 
 

 O autor considera a posição social do aluno apenas como um dos aspectos da análise, 

considerando que o fracasso escolar "tem alguma coisa a ver" com a origem social da família. 

Outros aspectos mais importantes seriam: a questão do sentido da escola para as famílias 

populares e seus filhos, a pertinência das práticas da instituição escolar e dos próprios docentes 

ante essas crianças.  

 

É interessante, voltar-se para esse outro lado, menos pessimista ou fatalista e enfocar, ao 

invés do fracasso, o sucesso das crianças pobres. Mas o que isso pode acrescentar à análise 

social, senão afirmar que há determinados casos, em que a família investe, incentivando o 

estudo, valorizando a escola e determinado aluno torna-se uma exceção. É claro que 

consideramos importante que, pelo menos alguns alunos das camadas populares consigam 

romper as estatísticas do fracasso. Mas serão mais algumas exceções, pois a regra continuará 

existindo até que se mude a estrutura social da qual fazemos parte como produtos e produtores. 

 

Sem pretender convencer o leitor, mas tentando estabelecer um contraponto a um tipo de 

pensamento que insiste em tirar o pano de fundo maior sobre o qual a Escola está mergulhada, 

ilustro essa minha argumentação com a pesquisa de Pavan (1998), realizada com alunos pobres 

que concluíram com êxito (sem reprovação) a oitava série do ensino fundamental. 

 

Nesse trabalho, foi feito um levantamento da movimentação e do rendimento dos alunos 

de uma Escola Pública, localizada em um bairro periférico de Jundiaí, desde a entrada, até a 

saída destes alunos na escola, no período entre 1984 e 1991. Este período foi escolhido porque 



                                                                                                                                                                                           
ao iniciar a coleta de dados, em 1994, estes alunos, se tivessem continuado os estudos deveriam 

estar terminando o segundo grau. 

  

A autora pôde concluir em sua pesquisa que, embora o esforço para que o filho 

freqüentasse a escola fosse geral- todas as mães entrevistadas davam importância à escola, 

considerando-a o canal para a obtenção de um emprego e melhoria nas condições de vida- em 

todas as famílias observou-se que, raramente, mais de um dos filhos manteve-se na escola até a 

obtenção do diploma. Além disso, a situação dos alunos no momento da entrevista, nos mostra o 

quanto esse sucesso pode ser questionável: 

 

Situação "atual" dos alunos: 

Geraldo Ajudante de pedreiro 
 

Aline 
Abandonou o segundo ano do segundo grau de Publicidade por conta de 
uma gravidez aos 15 anos 
 

Madalena Casada desde os 16 anos, sente-se presa aos afazeres domésticos 
 

Rute Desempregada cuidando da filha, que teve aos 16 anos 
 

Sônia 
Casada, grávida do primeiro filho, não ingressou no segundo grau para 
trabalhar e ajudar no orçamento familiar, desde então trabalha como 
balconista. 

 
Margarete 

Conseguiu concluir o segundo grau, trabalha como secretária em uma 
distribuidora de bebidas. Pretende cursar Administração de Empresas. 

 
Renata 

Deve concluir o curso de magistério no final de 95. Posteriormente 
pretende cursar Psicologia. Atualmente trabalha como vendedora em uma 
casa de móveis. 

 
Rosa 

Apesar do pouco 'gosto' pelos estudos terminou o segundo grau em 94, sem 
reprovação, e prepara-se para o vestibular de Matemática. 
Obs. essa aluna possui situação financeira mais favorável que o restante do 
grupo  

Esse quadro, construído por mim, resume a situação dos sujeitos participantes da pesquisa de Pavan 
(1998), no momento da entrevista. 
 

 Essa pode ser uma pequena amostra do quanto é limitado o poder da escola numa 

sociedade de classes; mesmo quando se tem um investimento individual e familiar o retorno em 

relação à ascensão social não é garantido para os filhos dos trabalhadores. 

 



                                                                                                                                                                                           
Em contraposição ao pensamento ingênuo de que a Escola de qualidade para todos pode 

tornar nossas sociedades capitalistas mais igualitárias, Giroux, H. e McLaren (1997) tomam 

emprestadas as palavras de Martin Carnoy (1983), referindo-se aos Estados Unidos: 

 
O sistema hierárquico de produção capitalista, estruturado em divisões de classe, gênero e 
raça em nossa sociedade, não será alterado pela qualidade superior e igual da educação 
básica a menos que sejam feitos esforços concorrentes para democratizar a economia e 
burocracia do estado. E se o local de trabalho não for democratizado, alguns grupos de 
crianças receberão a mesma educação com um retorno social muito inferior. A menos que 
as funções mais humildes, repetitivas, sejam rotacionadas, por exemplo, entre os cidadãos, 
teremos lavadores de pratos muito intelectuais e muito insatisfeitos trabalhando por 
salários baixos. Os apelos para que considerem sua educação com um fim em si mesmo só 
podem ser feitos por aqueles que sentam em suas torres de marfim e são bem pagos para 
fazê-lo. (p. 227) 
 
 

O que quero enfatizar são os limites da escola frente a este modelo de sociedade vigente, 

mas isto não quer dizer que ela não possa ter o papel de produzir novos indivíduos, novas 

subjetividades e a coragem necessária para reformas institucionais mais amplas, como defendem 

Giroux, H. e McLaren (1997). 

 

O papel de reprodução social da escola fica mais explícito ainda no sistema educacional 

brasileiro atual através da divisão entre escola pública para pobres e escola privada para camadas 

mais abastadas. Esta divisão reflete e inspira ao mesmo tempo a visão daquilo que é público 

como sendo para quem não pode pagar pelo serviço. Se por um lado, a educação deixa de ser 

direito de todos, por outro lado garantir vagas nas escolas públicas não é dever do estado, é sim 

um favor aos pobres. 

  

Além disto, num sistema educacional assim organizado a segregação social se inicia na 

escola, exercendo um papel muito importante na alienação dos alunos quanto a consciência de 

classe e quanto às desigualdades de acesso ao ensino entre as diferentes classes sociais. É claro 

que ninguém é tão ingênuo a ponto de pensar que a rede estatal oferece um ensino semelhante 

aos bons colégios privados, mas o que tenho percebido é que alunos de ambas as redes não tem a 

dimensão da distância cultural entre as classes, reforçado pela segregação nos sistemas escolares. 

 



                                                                                                                                                                                           
Durante o tempo em que dei aulas no pré-vestibular "Sonho-Cidadão"- Gávea (RJ), havia 

alunos que mal sabiam ler e escrever, mas iriam prestar vestibular para Direito- carreira 

altamente seletiva, principalmente nas Universidades Públicas. Fechado num universo de 

pessoas como ele, durante toda sua trajetória educacional, como imaginar outra realidade 

diferente daquela? Como supor a existência de coisas que não fazem parte de seu universo? 

Coisas estas que vão desde conteúdos matemáticos que não foram dados, até os livros de Garcia 

Marques, as esculturas de Rodin ou os filmes de Nelson Pereira dos Santos que nunca lhes foram 

apresentados. Legalmente, todos têm o mesmo direito de ingressarem às universidades, mas o 

que não é explícito é que os conhecimentos escolares avaliados nas provas fazem parte de uma 

cultura de elite, compartilhada apenas por um segmento privilegiado da sociedade. Será que não 

caberia à escola, ao menos, o papel de apresentar uma cultura mais ampla aos que não têm 

acesso à ela em casa? 
 

Em 1999, numa de minhas conversas com alunos do pré-vestibular popular da Gávea, ao introduzir a questão das 
desigualdades de oportunidades educacionais entre as classes sociais no Brasil, obtive respostas do tipo: "É só 
correr atrás que se consegue as coisas."  

 

Mesmo reconhecendo a importância do esforço individual e percebendo-os como sujeitos 

ativos no processo de escolarização, fiquei bastante preocupada com esta postura, revelada por 

algumas pessoas da turma, o que me fez pensar que tão mais cruel que ser excluído é não se 

perceber como tal. O "fracasso" ou o "sucesso" escolares parecem ser interpretados dentro dos 

limites das capacidades cognitivas e de esforço individual. Alguns alunos viam as desigualdades 

de desempenho dentro do campo social, mas suas interpretações para o fracasso não 

ultrapassavam as dificuldades materiais, que obviamente, não são poucas. Chamavam atenção 

para a dificuldade na compra de materiais, livros, para o tempo e esforço despendidos no 

trabalho desde as idades mais tenras, para o pouco tempo disponível ao estudo etc. As críticas 

direcionadas à escola não questionavam esse modelo dominante do qual falaremos mais adiante, 

mas encaminhavam-se na direção da crítica ao ensino "mais fraco" da escola pública. 

 

Se todos somos iguais de direito, é lógica a construção do senso comum de que basta 

"correr atrás" para se conseguir qualquer coisa. Esta é a frase que está por aí, entre as pessoas das 



                                                                                                                                                                                           
mais diferentes classes, nos roteiros das novelas - que transmitem a imagem da mulher que 

enriquece vendendo sanduíche na praia, ou no jornal nacional, ao exibir em suas manchetes 

iniciativas individuais bem-sucedidas de determinado professor em uma dada escola em algum 

lugar do Brasil. Estas experiências, apesar de constituírem exceções, são consideradas como 

exemplos de como é possível ascender socialmente ou melhorar uma escola através do esforço 

individual. Mais do que isto, elas nos remetem à questão do direito. No discurso neoliberal 

difundido entre o senso comum, a educação deixa de ser um direito garantido a todos e passa a 

ser um privilégio, alcançado apenas por aqueles que "correm atrás", aqueles que "merecem". Os 

estereotipados como preguiçosos, os bagunceiros, portanto, não irão obtê-la da mesma forma. Se 

de um lado o sucesso no vestibular entre os alunos das classes populares é visto como uma 

vitória pessoal, por outro, o fracasso é resultado da falta de capacidade individual. 

 

1.1.1 Considerações sobre o uso do termo exclusão 

 

No sentido atual que a sociologia a ele confere, há indícios de que o conceito exclusão 

tenha aparecido na França, ainda nas décadas de 50/60, quando cientistas sociais tiveram sua 

atenção despertada para o aumento das populações situadas fora do mundo do trabalho, 

constituindo uma pobreza que os economistas classificavam como "residual" (Ribeiro, 1999). 

 

Falar de exclusão é uma tarefa bastante complexa, por vários motivos. Primeiro, que 

exclusão pressupõe um vínculo porque se pergunta: Excluído de quê? E essa simples pergunta, 

numa sociedade tão complexa como a nossa - formada por grupos sociais tão distintos, já nos 

alerta para a dificuldade de definição deste termo, por sua ampla aplicabilidade. Podemos pensar 

que existem várias formas de exclusão e que os estados de exclusão são resultados de trajetórias 

diferentes. Mas, outra questão se coloca: se estar excluído define uma condição negativa, estar 

incluído é necessariamente positivo? 

 

Sobre esta questão é interessante lembrarmos que quando se define exclusão, se define 

inclusão. E como exclusão é um termo utilizado para definir uma condição negativa, estar 

incluído passa a ser sempre positivo. Estar fora da escola é ruim. Estar dentro é bom? Estas 



                                                                                                                                                                                           
perguntas nos remetem à questão central do uso do termo exclusão: o foco de reflexão e também 

de ação localiza-se sobre o excluído em si, sem que sejam discutidos os vínculos que estão por 

trás disso. Ao invés de olhar apenas "o retrato" do estudante que abandonou ou foi expulso da 

escola, por que não se questionar a respeito de quê escola é essa da qual estamos falando? Por 

que não se perguntar à quem ela serve? 

Ao deixarmos de fazer estas perguntas estamos caindo numa armadilha, como nos chama 

atenção Castel (1998), porque deixamos de questionar o contexto social e político em que se dá a 

exclusão. Focalizamos apenas o excluído em si, caracterizando-o quase como um acidente social 

e omitimos o processo que está por trás da exclusão e que não para de "fabricar" excluídos. 

Trazendo essa reflexão para pensar sobre a escola, podemos ver que contribui para que não 

busquemos a causa do fracasso escolar no aluno, e sim no processo que se dá através da escola, 

mas que não se restringe à ela. Afinal, a escola não é um ente abstrato, e sim uma produção 

social, o que também quer dizer que pode ser um importante terreno no qual ações significativas 

podem ser desenvolvidas (Apple, 1989). 

 

Segundo Ribeiro (1999), na análise da escolarização/não escolarização das camadas 

populares, o conceito de exclusão veio substituir os conceitos de marginalidade (da sociedade e 

da escola) e de fracasso escolar. Esse último por parecer indiciar as populações expulsas da e na 

escola como autoras do seu próprio fracasso. 

 

Grande parte da bibliografia consultada sobre exclusão no campo da escolarização, 

considera excluído apenas aqueles alunos que nunca freqüentaram a escola e aqueles que 

deixaram de frequentá-la, como é o caso da pesquisa de Fukui et al (1982). Ferraro (1999) faz 

uma distinção entre excluídos da escola e excluídos na escola, sendo o primeiro correspondente 

ao não-acesso e à evasão escolar e o segundo dá conta da exclusão operada dentro do processo 

escolar, por meio dos mecanismos de reprovação e repetência. 

 

Coloco a questão da inclusão dos alunos das camadas populares na escola como uma 

forma de exclusão justificada, exclusão essa que pode se apresentar ao aluno como uma 

incapacidade individual. Uma vez que a oportunidade de acesso à escolarização lhe foi dada, ser 



                                                                                                                                                                                           
aprovado ou não no vestibular ou conseguir um trabalho que exija qualificação dependerá única 

e exclusivamente do seu esforço individual e de suas aptidões intelectuais. 

 

É preciso chamar a atenção para o fato de que esse, como outros processos de exclusão 

caminham juntos, ou melhor, são intrínsecos às relações capitalistas (Ribeiro, 1999). O que 

quero dizer é que em uma sociedade de classes, em que há exploradores e explorados, não é 

possível pensar em inclusão de todos a todos os benefícios sociais e políticos. Nesse sentido, 

Ribeiro (1999) nos alerta para o risco de a exclusão tornar-se mais um conceito funcional às 

justificativas de políticas compensatórias, como foi o caso da marginalidade e do fracasso 

escolar das camadas populares e como está sendo, na atualidade, o conceito de renda mínima. 

 

1.1.2. A cultura escolar excludente 

 

Recentemente, o tema cultura tornou-se central nas pesquisas sobre os entraves à 

escolarização de massa e à concretização do ideal de universalização das oportunidades escolares 

mínimas (Tura, 2000). No entanto, o que há de novo aí não é a apropriação do tema em si às 

pesquisas em educação, mas uma "nova forma" de se pensar a relação entre cultura e educação. 

 

Um olhar sobre a evolução do pensamento pedagógico brasileiro nos mostra que por 

volta dos anos 60-70 as explicações do fracasso escolar das camadas populares baseavam-se na 

idéia de déficit cultural. Neste período, acreditava-se que as crianças pobres não obtinham o 

mesmo sucesso que as ricas e de classe média porque havia uma "cultura da pobreza" - idéia que 

apesar de ter sido criada pela etnografia, foi logo apropriada pela psicologia ganhando um 

significado de déficit psicológico3. (Connell, 1997). 

 

Um outro olhar sobre a escola, pôs em evidência a falsa neutralidade dos currículos 

escolares, bem como aponta a distância entre a cultura escolar e a cultura das crianças das 

camadas populares como ponto central nas discussões sobre o papel da escola na reprodução das 

desigualdades sociais. Nessa dissertação, estamos considerando central o papel da cultura escolar 



                                                                                                                                                                                           
na reprodução social, para tanto fazem-se necessárias algumas observações a respeito do 

conceito de cultura aqui utilizado. 

  

A expressão “teia cultural” introduz o conceito de cultura que pretendo utilizar neste 

trabalho, que é o conceito de Geertz (1989). Para o autor, o homem é um animal amarrado a 

teias de significados que ele mesmo teceu. A cultura não é um poder, algo ao qual podem ser 

atribuídos casualmente os acontecimentos sociais, os comportamentos, as instituições, ela é um 

contexto, algo dentro do qual os homens podem ser descritos de forma inteligível. Optei pelo 

conceito de Geertz porque interpreta a cultura sem deixar de enxergar o contexto político no qual 

são criadas as formas de pensar o mundo. Nos alerta para o perigo de que a análise cultural perca 

contato com as superfícies duras da vida – com as realidades estratificadas políticas e 

econômicas, dentro das quais os homens são reprimidos em todos os lugares. 

  

Chauí (1993) também nos ajuda a refletir sobre a questão da cultura, ao discutir o uso da 

palavra alienação, atribuída preconceituosamente apenas à cultura dominada. De acordo com a 

autora, o conceito de alienação emerge de uma determinação objetiva da vida social do modo 

capitalista, apoderando-se tanto da cultura dominante quanto da dominada, pois ainda que seu 

conteúdo e finalidade sejam diversos nos dois casos, sua forma é idêntica em ambos. 

 

Assim como Geertz, Chauí oferece elementos para pensarmos a cultura como produção 

criativa de um grupo social, mas chama a atenção para o fato de que os grupos ou classes sociais 

não estão isolados entre si. A cultura é produzida na relação entre os grupos e não só é 

profundamente influenciada pelo contexto político no qual se insere, como só faz sentido nele. 

 

Sobre a cultura escolar, Dayrell (1996) fornece aspectos interessantes, que podem nos 

ajudar a desenhá-la. O autor chama atenção para a forma homogênea como são vistos os alunos. 

Independente do sexo, da idade, da origem social, das experiências vivenciadas, todos são 

considerados igualmente alunos que procuram a escola com as mesmas expectativas e 

necessidades. A função dessa escola é garantir a todos o acesso ao conjunto de conhecimentos 

socialmente acumulados pela sociedade e o papel do aluno é assimilar esse conhecimento 



                                                                                                                                                                                           
acumulado. Como a ênfase é centrada nos resultados da aprendizagem, o que é valorizado são as 

provas e as notas e a finalidade da escola se reduz ao "passar de ano". A diversidade real dos 

alunos é reduzida a diferenças apreendidas na ótica da cognição (bom ou mau aluno) ou na do 

comportamento (obediente ou rebelde, disciplinado ou indisciplinado). 

  

Por trás de todo um discurso aparentemente neutro de igualdade de oportunidades 

escolares, o estabelecimento desses rótulos direcionados aos alunos, acaba por focalizá-los como 

únicos culpados por seus fracassos ou merecedores de seus sucessos. 

  

A pesquisa etnográfica de Tura (2000) realizada em uma escola municipal da zona sul do 

Rio de Janeiro vem contribuir para a compreensão de como se estabelecem o diálogo ou a 

ausência de diálogo entre a cultura docente e a discente, ambas mergulhadas na cultura escolar. 

Sobre a figura desse aluno ideal, construída por essa cultura escolar, Tura (2000) afirma que os 

professores não desconheciam as condições de vida de seus alunos, mas na prática deixavam-se 

levar por um discurso indireto, dirigido a um aluno ideal que estudava em uma escola ideal, filho 

de uma família ideal e aprendendo aquelas matérias escolares reificadas. 

 

Situando esse aspecto homogeneizador da escola numa esfera social mais ampla, 

buscando suas raízes históricas, Tura (2000) destaca que: 

 
O processo de escolarização de massas engendrou um grande esforço homogeneizador, 
necessário à implantação de mecanismos de assimilação de uma nova ordem e à 
integração em um sistema diferente de racionalidade e práticas sociais. Foi nesse sentido, 
essencial à formação do trabalhador no interior das sociedades capitalistas. Estas 
considerações permitem perceber e entender o espaço escolar como prioritariamente 
reservado à transmissão de uma base comum de idéias, sentimentos e práticas, como 
aventou Durkheim (1973) e como prescreve atualmente a Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional (LDB) - Lei n. 9394/96. (p. 96) 

 
 

É importante ressaltar que não pretendo reforçar o papel de vítimas passivas dos sujeitos 

das classes populares no processo de escolarização excludente do qual estamos falando, uma vez 

que a reprodução social realizada no chão da escola não se dá sem a resistência desses sujeitos. 

 



                                                                                                                                                                                           
Assim que surgiram, as teorias reprodutivistas tiveram o mérito de explicitarem o papel 

dos sistemas escolares na reprodução da sociedade de classes, no entanto, perdiam de vista o que 

acontecia no cotidiano das salas de aula e corredores da escola. Mais tarde, seus próprios 

criadores puderam perceber que a forma como essa reprodução acontece não é tão simples 

quanto parece. Ela não se dá  apenas com a complacência espontânea dos alunos em relação à 

cultura escolar, mas também através da rejeição a essa cultura.  

 
 
Ao invés de uma coerência funcional em que todas as coisas operam relativamente sem 
atrito para manter uma ordem social basicamente imutável, essas análises apontam para a 
"reprodução contestada das relações fundamentais da sociedade, o que lhe permite 
reproduzir-se a si mesma outra vez, mas tão somente na forma de uma ordem social 
dominante e subordinada (isto é, antagônica, não funcional)"4 (Aplle, 1989) 
 
 
O trabalho de Willis (1991) que focaliza a transição da escola para o trabalho de 

adolescentes do sexo masculino e de classe operária que cursavam um currículo secundário não-

acadêmico, é muito representativo dessa análise. Para o autor, não é a cultura escolar que exclui 

os “rapazes”5 das possibilidades de desenvolvimento intelectual na escola. Paradoxalmente, é a 

cultura contra-escolar criada pelos rapazes como uma forma de resistência à cultura escolar, que 

os prepara para serem trabalhadores manuais. 

 

Nesse trabalho, Willis coloca os rapazes como tão criativos e tão espertos nas manobras 

para driblar as regras impostas pela escola que dá a impressão de que o livro vai ter um "final 

feliz". Mas, toda a inventividade dos rapazes é também desmitificada a partir do momento em 

que voltamos o olhar para a cultura do chão-de-fábrica. Sem negar totalmente o caráter criativo 

da cultura contra-escolar, percebemos que ela está inserida numa cultura mais ampla – a da 

classe operária, na qual situam-se seus pais e para a qual estão destinados. 

 

Dessa forma, a resistência acaba levando à confirmação de posições. De alguma forma, 

"os rapazes" já sabem qual o lugar que lhes é reservado numa sociedade de classes, negando 

gostarem de atividades intelectuais - sempre relacionadas a funções menos masculinas e 

privilegiando atividades manuais, só realizadas por homens espertos e ágeis. Nesse sentido, em 



                                                                                                                                                                                           
alguns momentos, a noção de resistência confunde-se com a de conformismo em relação a 

realidade a qual os rapazes sabem estar destinados, como diz Spanksy - um dos rapazes: 

 

Acho que nós... mais ou menos, somos aqueles que vão fazer o trabalho duro, mas não 
eles, eles serão trabalhadores de escritório (...). eu não tenho nenhuma ambição, eu não 
quero... Eu só quero um salário razoável, isto já me serve. (pág. 127) 
 

Mc Laren (1997) nos fala de outro aspecto dessa resistência, bastante significativo. 

Resistir também pode significar estar afirmando uma identidade em relação ao grupo de origem, 

ao mesmo tempo em que se nega uma cultura escolar, representante de uma cultura branca, 

masculina, erudita. O episódio abaixo, retirado do diário escrito pelo, então, professor Mc Laren, 

pode exemplificar o que podemos chamar de resistência: 

 
 
Sal estava fazendo um esforço surpreendente, considerando seu conhecido ódio pela 
matemática. De tempos em tempos ele olhava rapidamente para mim e murmurava algo 
para si mesmo. Depois de dez minutos de concentração, sua boca se apertava. "Não posso 
continuar com isso!", gritava. Tenho que sair daqui! Eu odeio matemática! Não vou mais 
fazer isso! Ninguém me força a fazer nada!" 
Ele sumiu da sala. Outros seguiram seu exemplo. 
No final do dia, tinha ficado sem cinco de meus alunos. (p.112) 
 
O já citado estudo etnográfico de Tura (2000), na busca de uma reflexão em relação às 

diferentes culturas que circulam nas escolas, tece alguns comentários sobre as formas de 

resistência dos alunos: 

 
O que acontecia como formas de resistência à disciplina imposta, ao ritmo lento do 
trabalho pedagógico, à falta de atrativos nas muitas aulas que participavam como ouvintes 
e repetidores de fórmulas, eram pequenas infrações, algumas caretas quando o professor 
estava de costas, uma piada, às vezes uma caricatura da aula ou do jeito do professor, 
realizada por algum aluno especialmente dotado para essas artes   (Tura, 2000, 
111/112) 

 
... os professores ficavam muito perturbados ao perceber os poucos resultados da 
recuperação e o número grande de faltas dos alunos. Parecia, como eu disse, uma forma 
velada de resistência. (Tura, 2000, 165) 
 
 



                                                                                                                                                                                           
O que é importante em seu livro, é que Tura chama atenção para o lugar da disciplina na 

fala dos professores. Quase todos os problemas em relação ao fracasso dos alunos eram quase 

que diretamente atribuídos à falta de disciplina, o que estamos chamando de resistência. Pouco 

se questionava a respeito do conhecimento escolar, maneiras de ensiná-los e os procedimentos 

utilizados por professores e direção junto aos "problemas" dos alunos. Desta forma, o fracasso 

era tido como um processo quase natural que acontecia com aqueles alunos desviantes, 

bagunceiros, pouco estudiosos. 

 
1.1.3. Dos objetivos gerais e específicos 

 

A questão que venho discutir na dissertação é a experiência contraditória em que vivem 

os excluídos na escola, uma vez que são incluídos no sistema educacional, mas continuam sem 

acesso às universidades, aos trabalhos de maior status e bem remunerados, assim como à cultura 

erudita. 

 

O processo de exclusão pelo qual passam os alunos pobres que terminam o ensino médio 

nas escolas públicas brasileiras é bem diferente dos que nem ao menos chegam à escola. Por 

outro lado é tão perverso quanto, uma vez que, pelo que pude observar nas minhas experiências 

como professora de pré-vestibular popular, ao final de doze anos ou mais de trajetória escolar 

esses alunos apresentam uma série de dificuldades, não apenas em relação aos conteúdos 

programáticos das disciplinas, mas com relação à escrita considerada "correta" pela escola e 

exigida nas provas de vestibular. Se de um lado essas dificuldades, por si só, já constituem um 

obstáculo à aprovação desses alunos no vestibular, ou em outros concursos, por outro, esse 

aluno, muitas vezes, não tinha consciência desses "erros gramaticais" ou de que sua dificuldade 

de leitura não era mais aceitável no nível de escolarização em que estava.  

 

Partindo do pressuposto de que a escola atua através de valores e símbolos que 

contribuem para a reprodução social, sem que isso seja explícito, atuando através de um discurso 

aparentemente neutro que beneficia dons e méritos, como os alunos apreendem e resignificam 

esse discurso, que acaba por tornar aceitável uma sociedade, cada vez mais desigual? Pressupõe-



                                                                                                                                                                                           
se que é significativo o papel da cultura escolar na construção deste discurso na produção do 

consenso nas sociedades estratificadas. Questionamos ainda, como os alunos percebem o 

fracasso e o sucesso escolares e no exame de vestibular? 

 

O objetivo geral desse trabalho é, também, levantar algumas questões a respeito da tão 

proclamada universalização do acesso ao ensino básico, no Brasil, a partir do confronto entre a 

aparência da democratização da educação e a realidade de exclusão em que vivem os filhos de 

trabalhadores inseridos nos sistemas de ensino. Partindo do pressuposto de que essa exclusão se 

dá através do discurso da igualdade de oportunidades, em que o sucesso ou fracasso dos 

indivíduos seria resultado de seus méritos, procuramos analisar nas falas de sujeitos das camadas 

populares, relativamente bem sucedidos na Escola e em situação de seleção no vestibular, as 

reinterpretações de significados que tanto reproduzem quanto contradizem as "necessidades" de 

uma sociedade iníqua, buscando revelar as conexões entre a criação desses significados e as 

condições históricas, culturais e econômicas que podem oferecer uma série de razões para sua 

existência. 

 

Como objetivos específicos, esse trabalho busca : 

- explicitar os contextos sociais e históricos em que surgiram determinadas concepções 

sobre sucesso e fracasso escolares; 

- analisar, nas relações microssociais, a produção das trajetórias escolares dos alunos 

do pré-vestibular do SINTUPERJ (Sindicato  dos trabalhadores das Universidades 

Públicas Estaduais - RJ);  

- analisar os processos de construção de significados e práticas possíveis de serem 

propulsoras da longevidade escolar, mesmo em condições materiais não favoráveis; 

- conhecer quais são esses significados a respeito da escolarização das famílias e dos 

filhos; 

- caracterizar aspectos das falas sobre como uma realidade injusta pode ser 

naturalizada, ao mesmo tempo em que pode ser criticada; 

- analisar as concepções de fracasso e sucesso escolar sob a perspectiva de quem os 

viveu. 



                                                                                                                                                                                           
 

 

 
1.2. Dos aspectos metodológicos 
  

A própria natureza do objeto, marcada pela subjetividade das falas dos alunos, requer 

uma abordagem qualitativa. No entanto, embora o trabalho esteja voltado para o que pensam os 

alunos, não se detém a isso, uma vez que se pretende uma contextualização histórica e cultural 

desses modos de pensar. 

  

A opção por focalizar um grupo de alunos matriculados em um pré-vestibular popular, 

deu-se na medida em que mesmo sendo alunos considerados já bem sucedidos dentro do quadro 

estatístico brasileiro, dificilmente conseguem uma aprovação nos vestibulares mais concorridos 

ou em outros concursos.  

 

O pré-vestibular do SINTUPERJ foi escolhido para a pesquisa, primeiro por funcionar de 

forma bem organizada, o que garantiria a viabilização da pesquisa; segundo por localizar-se no 

mesmo prédio em que cursava as disciplinas do mestrado, o que significava maior facilidade na 

realização da coleta de dados. Sabendo do funcionamento do curso nos turnos da tarde e da 

noite, optei por focalizar os alunos do noturno, por serem esses alunos-trabalhadores,  

supostamente, mais desfavorecidos economicamente que os do turno da tarde. A maioria desses 

alunos vieram de escola pública e possuem uma renda familiar em torno de R$ 300,00 a R$ 

2.000,00, o que pude constatar analisando os formulários de seleção ao ingresso no curso do 

SINTUPERJ. 

 

O pré-vestibular em questão foi criado em 1998, com o objetivo não apenas de aprovar 

no vestibular, mas contribuir para uma formação mais crítica dos alunos, como todos esses 

outros pré-vestibulares populares vinculados ou não ao movimento dos "pré-vestibulares para 

negros e carentes". O preenchimento das vagas no curso se dá a partir dos seguintes critérios: 

primeiro, privilegia-se quem é funcionário da UERJ ou dependente deste, as vagas restantes são 



                                                                                                                                                                                           
preenchidas de acordo com o nível sócio-econômico dos concorrentes, estabelecido através de 

questionário fechado e entrevista com os membros da coordenação do curso. 

  

Antes de definir a metodologia empregada na pesquisa, busquei me aproximar dos 

organizadores do curso para me apresentar enquanto mestranda em Educação, deixando claros 

meus objetivos. Fui muito bem recebida por todos, que mostraram-se bastante interessados no 

meu projeto. A partir de então, comecei a me informar sobre quantos alunos estavam 

matriculados no curso, se havia muita evasão, quais eram os critérios e procedimentos utilizados 

na seleção dos alunos, os horários em que os alunos freqüentavam as aulas, mais 

especificamente, as aulas de Biologia etc. 

  

Inicialmente (em fevereiro do ano de 2002), optei por observar os alunos nas aulas de 

Biologia, com a intenção de conhecê-los melhor na sua relação com o conhecimento escolar. 

Antes porém, apresentei as idéias gerais do projeto ao professor de Biologia, esclarecendo que a 

intenção do trabalho não era observar, e muito menos avaliar, sua aula. Com o consentimento do 

professor, finalmente entrei na sala de aula, mas ainda para me apresentar à turma e pedir o 

consentimento para estar ali. Identificando-me como aluna do Mestrado em Educação daquela 

universidade, procurei esclarecer os objetivos da pesquisa, os caminhos que tinham me levado 

até o estudo do tema e como eles poderiam participar da investigação. Ao final de toda 

explanação, pedi-lhes a permissão para estar ali, me colocando a disposição para tirar dúvidas 

em relação à pesquisa e comprometendo-me a retornar a eles com as conclusões alcançadas no 

fim da pesquisa. De maneira geral, os alunos receberam bem minha proposta e, inclusive, um 

deles perguntou o que aconteceria se ele discordasse das minhas conclusões. Disse a ele que 

tinha todo o direito de fazê-lo e que minhas análises constituiriam apenas uma das interpretações 

possíveis e não a verdade absoluta sobre os dados coletados.  

 

A idéia de entrar na sala de aula seria de, a partir das observações, selecionar alguns 

alunos para a entrevista. Mas, logo percebi que o espaço formal de sala de aula, principalmente 

tratando-se de conteúdos científicos, não proporciona um ambiente em que os alunos se 

exponham tanto ou que tenham motivações para interagir com os conteúdos. Foi então que optei 



                                                                                                                                                                                           
por realizar as observações nas chamadas "aulas especiais", onde palestrantes ou debatedores 

convidados falam sobre temas atuais, propostos pelos próprios alunos e coordenação. Há 

bastante participação dos alunos nesses fóruns, o que me fez optar por esse espaço de observação 

e não o de sala de aula. Mas essas "aulas" foram aos poucos deixando de existir naquele ano. E 

então, agora já "conhecida" entre os alunos, parti para as entrevistas. 

 

Antes porém, ao mesmo tempo em que me inseria naquele espaço, examinei nos 

questionários preenchidos durante o processo de seleção, os dados referentes às condições sócio-

econômicas das famílias dos alunos. Estes dados foram utilizados para a caracterização geral do 

grupo em questão, o que permitiu a confecção dos quadros do Anexo 2 e também uma melhor 

elaboração das questões referentes à entrevista semi-estruturada (Roteiro de entrevista-Anexo 1). 

  

Esse tipo de entrevista foi escolhido por permitir ao mesmo tempo a focalização de 

questões básicas, sem que isso signifique rigidez nas perguntas, uma vez que, embora os temas 

abordados na entrevista sejam pré-estabelecidos, não impede que o pesquisador faça necessárias 

adaptações às singularidades de histórias e idéias contadas. Nesse sentido, a entrevista semi-

estruturada6 é feita com base em um roteiro, mas pode desenvolver-se com grande flexibilidade, 

permitindo o aprofundamento de algumas questões (Ludke, 1986). 

  

As entrevistas foram realizadas por mim, durante os meses de agosto e setembro de 2002, 

com doze alunos, escolhidos a partir dos critérios de amostra intencional (Selltiz, 1967). Em 

todas as vezes, o local de realização das entrevistas foi o corredor onde localizavam-se as salas 

de aula do pré-vestibular e o horário da entrevista podia ser de escolha do entrevistado, sendo 

quase sempre o do intervalo entre as aulas ou um pouco antes do horário de aula. 

  

A cada aluno que ia entrevistar, uma abordagem fazia-se necessária até porque ele 

poderia ainda não me conhecer, dada a rotatividade de alunos frequentadores daquele pré-

vestibular. Na apresentação, falava basicamente o que já foi mencionado anteriormente, só que 

agora numa linguagem mais informal, buscando deixar o entrevistado o mais a vontade possível. 

Nenhum dos "escolhidos" recusou a dar a entrevista, pelo contrário, todos mostraram-se muito 



                                                                                                                                                                                           
solícitos e até pareciam sentir-se valorizados naquele momento. É interessante ressaltar que, 

alguns alunos chegavam até a se emocionar com alguma situação ou fato de sua história 

recordado naquele momento. 

As entrevistas foram gravadas com o conhecimento e consentimento de todos os 

entrevistados que, antes de começar a entrevista, eram perguntados se importavam com a 

gravação e avisados de que aqueles dados seriam analisados em conjunto e de que, aos 

depoimentos pessoais, seriam atribuídos nomes fictícios. De maneira geral, os alunos sentiram-se 

a vontade para responder às questões, dentre outros fatores, talvez pela proximidade de idade 

entre nós. Vale a pena ressaltar que uma das questões não foi muito bem compreendida por 

vários alunos: a questão do perfil do aluno que "passa" no vestibular. No capítulo quatro 

abordaremos as possíveis razões de tal acontecimento. Algumas vezes precisei voltar ao 

entrevistado, para perguntá-lo sobre algum dado objetivo, por exemplo: profissão ou 

escolaridade dos pais, idade em que concluiu o ensino médio etc. Isso acontecia quando eu não 

tinha acesso aos questionários do SINTUPERJ, que algumas vezes não eram facilmente 

encontrados. 

 

As entrevistas foram transcritas por uma segunda pessoa, o que obrigou-me a ouvi-las 

outras vezes para incluir na transcrição das palavras, algum possível gesto ou expressão que 

poderiam ser significativos na interpretação das falas. 

 
Para a análise dos dados obtidos foram extraídas, das entrevistas, categorias de análise 

que permitiram explorar as semelhanças e divergências entre os entrevistados, assim como as 
particularidades e as contradições internas de cada entrevistado. Nosso objetivo era descobrir os 
"núcleos de sentido" (Bardin, 1988: 105), cuja presença indicavam perspectivas do objeto de 
estudo. A identificação destas categorias de análise nos permitiu encontrar pontos de união entre 
os dados coletados e a teoria expressa inicialmente, refletindo sobre conceitos pressupostos e 
questionando as idéias mais evidentes. 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                           
NOTAS - CAPÍTULO 1 

 
1 Em maio do ano passado (2002), o então atual Ministro da Educação do Brasil, em depoimento 
ao Jornal Nacional, orgulha-se dos índices educacionais durante seu mandato e afirma o papel da 
educação na diminuição das desigualdades sociais, no Brasil. 
 
2 Ver pesquisa do Inep (2000/2001) disponível no site www.inep.gov.br 
 
3 A idéia de ‘cultura da pobreza’ teve grande importância no surgimento e elaboração dos 
programas compensatórios nos EUA, cujo objetivo era compensar o déficit cultural das crianças 
pobres, herdado de suas famílias. 
 
4 Stuart Hall, 'The Schooling-Society Relationship: Parallels, Tits, Correspondences, 
Homologies', mimiografado, p.6. 
 
5 Como define Willis, "rapazes" ou lads é o título que os membros da cultura contra-escolar 
escolheram para si próprios. 
 
6 Ver também a esse respeito THIOLLENT, M. Crítica metodológica, investigação social e 
enquete operária. São Paulo: Editora Polis, l982. 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                           
 

CAPÍTULO 2 - ABORDAGEM HISTÓRICA DAS CONCEPÇÕES SOBRE  FRACASSO/ 

SUCESSO ESCOLAR 

  

O objetivo desse capítulo é apontar os contextos sociais e históricos em que surgiram 

determinadas concepções sobre sucesso e fracasso escolares, partindo do princípio de que as 

explicações atuais sobre a dificuldade de aprendizagem entre as crianças pobres, tanto do ponto 

de vista do senso comum quanto do ponto de vista acadêmico, foram fortemente influenciadas 

pelas idéias liberais e os ideais iluministas e nacionalistas. 

 

Num segundo momento, com base na revisão bibliográfica realizada por Forquin (1995), 

partimos para o levantamento das principais correntes da Sociologia da Educação envolvidas na 

explicação da correlação positiva entre desigualdades de sucesso escolar e desigualdades sociais. 

 

2.1- Um pouco sobre as raízes históricas do pensamento liberal em educação  

 

As explicações atuais sobre a dificuldade de aprendizagem entre as crianças pobres, tanto 

do ponto de vista acadêmico, quanto do ponto de vista do senso comum, podem ser melhor 

problematizadas a partir de uma abordagem histórica, cujo grande marco é o surgimento das 

idéias liberais e do ideal iluminista, como nos mostra Patto (1993). 

 

A autora traz uma grande contribuição ao campo de estudos sobre fracasso escolar na 

medida em que vai buscar as raízes históricas e os contextos sociais em que foram sendo 

produzidas as concepções dominantes sobre o tema, enfatizando a idéia de que para entender o 

modo de pensar as coisas referentes à escolaridade vigente entre nós precisamos entender o 

modo dominante de pensá-las que se instituiu em países do oeste europeu e da América do Norte 

durante o século XIX; é visível que os primeiros pesquisadores brasileiros que se voltaram para o 

estudo desta questão, o fizeram baseados numa visão de mundo que se consolidou nesse tempo e 

nesse espaço. 

 



                                                                                                                                                                                           
Durante o século XVIII e nas primeiras décadas do século seguinte, a burguesia foi porta-

voz do sonho humano de um mundo igualitário, fraterno e livre. O fato de os novos homens 

bem-sucedidos o serem aparentemente por habilidade e mérito pessoal - já que não o eram pelos 

privilégios advindos do nascimento - confirmava uma visão de mundo na qual o sucesso 

dependia fundamentalmente do indivíduo (Patto, 1993). 

 

Referenciada na obra de Hobsbawm (1979), a autora nos lembra que o liberalismo 

clássico, tal como formulado pelos filósofos e economistas dos séculos XVII-XVIII, era a 

ideologia política da burguesia. 

 
 
A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, documento representativo 
das exigências burguesas, (...) preconiza a igualdade dos homens frente à Lei e às 
oportunidades de sucesso profissional, mas deixa claro que, embora seja dada a todos os 
competidores a possibilidade de começar no mesmo ponto de largada, "os corredores não 
terminam juntos" (p.21). 
 
 
A partir da idéia de que os indivíduos têm aptidões naturais diferenciadas, justificava-se a 

divisão em classes sociais, numa sociedade em que, teoricamente, à todos, eram dadas as 

mesmas oportunidades. Este raciocínio, que constitui a base do pensamento liberal, e que se faz 

presente até hoje entre o senso comum, não só justifica a sociedade de classes, como naturaliza a 

desigualdade entre os homens. Granja (1996:14), ao dissertar sobre a constituição do termo 

cidadania no séc. XVIII, nos chama a atenção para a contradição da então igualdade proferida na 

época: 

 
A partir da Idade Moderna, o termo cidadania está ancorado na Revolução Francesa e, 
consequentemente, no ideário Liberal. Está associado à posse de terra, aos bens e à 
propriedade. Já naquela época, uns homens seriam mais iguais que outros, conferindo à 
idéia ambigüidades que a comprometiam e que marcam os dias atuais. 
 

Segundo Patto (1993), é importante ressaltar que no pensamento liberal não se trata de 

preconizar uma sociedade na qual as desigualdades desaparecerão: trata-se de justificá-la sem 

colocar em xeque a tese da existência de igualdade de oportunidades na ordem social que vem 

substituir a sociedade de castas, esta sim, tida como inevitavelmente injusta. 



                                                                                                                                                                                           
Como em qualquer tempo e espaço, as idéias hegemônicas não se fazem prevalecer sobre 

todos, há sempre alguém à quem o discurso dominante não soa como incontestável. Em meio ao 

discurso liberal do séc. XVIII, o filósofo suíço, Jean-Jacques Rousseau publicava o Discurso 

Sobre a Origem e os Fundamentos da Desigualdade Entre os Homens, no qual chama a atenção 

para a instituição social das desigualdades na sociedade moderna: 

 
 
Com efeito, é fácil ver que, entre as diferenças que distinguem os homens, passam por 
naturais muitas que são unicamente obra do hábito e dos diversos gêneros de vida que os 
homens adotam na sociedade.(...)Ora, se compararmos a prodigiosa diversidade de 
educações e de gêneros de vida que reina nas diferentes ordens do estado civil com a 
simplicidade e a uniformidade da vida animal e selvagem, em que todos se nutrem com os 
mesmos alimentos, vivem da mesma maneira e fazem exatamente as mesmas coisas, 
compreenderemos quanto deve ser menor a diferença de homem para homem no estado de 
natureza do que no de sociedade e quanto deve ser aumentada a desigualdade natural na 
espécie humana pela desigualdade de instituição.          (Rosseau, 1999. pág. 197) 

 

 

2.2. A produção de uma cultura escolar moderna  

 

No final do séc. XVIII, apoiados nos ideais liberais e iluministas, mas principalmente na 

ideologia nacionalista, intelectuais da nova classe social denominada burguesia começam a 

vislumbrar os sistemas nacionais de ensino, que só tornaram-se realidade no final do século XIX. 

 

De 1870 até 1914 se atribui à escola a missão de redimir a humanidade. A partir de 1870 

vigora, em várias partes do mundo, o ideário nacionalista em sua segunda versão: o da 

construção de nações unificadas, independentes e progressistas (Zanotti, 1972, citado por Patto, 

1993). 

 

Segundo Petitat (1994), a estatização da escola é indissociável do movimento secular de 

emergência dos Estados-Nações, que desabrocha nos séculos XVIII e XIX. No, então, sistema 

social "natural", o papel da instrução pública encontra-se estreitamente vinculado ao papel do 

Estado. A educação representará então a parte essencial da ação persuasiva e preventiva do 



                                                                                                                                                                                           
Estado, servindo para a manutenção de uma "ordem natural", cujos princípios não se impõem por 

si próprios à consciência dos indivíduos. 

 

Patto (1993) nos lembra que a unificação da língua, dos costumes e a aquisição da 

consciência de nacionalidade será a primeira missão da escola no mundo capitalista do século 

XIX. Sobre esse aspecto, Tura (1999) ressalta o caráter homogeneizador dos sistemas nacionais 

de ensino em contraposição à diversidade cultural de uma nação como uma exigência à 

implantação dos mecanismos de assimilação de uma nova ordem e à integração da nova geração 

em um sistema diferente de racionalidade e práticas sociais. Nesse sentido, "a escola foi 

essencial à formação do trabalhador no interior das sociedades capitalistas" (p. 98). 

 

Após a primeira guerra mundial, a crença no poder da escola foi fortemente abalada. O 

século XX tem início desmentindo a idéia de que a escola obrigatória e gratuita viera para 

transformar os homens, para livrá-los da ignorância e da opressão (Patto, 1993). 

 

De 1918 a 1936, em resposta à primeira guerra houve uma propagação do movimento 

escolanovista com uma clara intenção: rever os princípios e as práticas da educação, a fim de 

fazer da escola uma instituição a serviço da paz e da democracia. Seus propositores partem da 

crítica à escola tradicional que se expandira no decorrer do século XIX e a responsabilizam pelos 

desastres sociais. 

 

No entanto, é importante ressaltar que a democracia da qual falavam os pedagogos da 

Escola Nova envolvia a crença na possibilidade de a escola realizar uma sociedade de classes 

igualitária, ou seja, uma sociedade na qual os lugares sociais seriam ocupados com base no 

mérito pessoal. 

 

Sobre o movimento, Lourenço Filho (1978) nos fala que suas raízes situam-se na 

tentativa de responder às causas das diferenças de aproveitamento entre as crianças, numa época 

em que a Escola passava a admitir clientela da mais variada. Os escolanovistas tinham como 



                                                                                                                                                                                           
princípio a afirmação de que é preciso adaptar a atividade educativa às necessidades e 

possibilidades do aprendiz (Patto, 1993). 

 

No Brasil, o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, produzido por educadores 

brasileiros na década de 30 do século passado, traduz a visão de educação da época e reflete a 

influência das idéias norte-americanas e européias no pensamento social brasileiro. Patto (1993) 

nos mostra o caráter dúbio do Manifesto em relação às igualdades de oportunidades escolares:  

 
 
"(...) a defesa do direito extensivo a todos os cidadãos de educarem-se até onde o 
permitissem suas aptidões naturais, independente de razões de ordem econômica e social, 
corria paralelamente à defesa das escolas profissionalizantes - 'predominantemente 
manuais' - para 'as massas rurais e o elemento trabalhador da cidade e dos centros 
industriais'" (p.101). 
 

2.3. O que dizem as pesquisas sobre as desigualdades escolares 

 

A sociologia, a antropologia e a psicologia do séc. XIX e início do XX têm em comum o 

fato de não discutirem a existência de classe sociais e de serem fortemente marcadas pelo ideal 

positivista legitimador das ciências naturais e, portanto, garantia de status científico. 

 

A sociologia científica que se desenvolve a partir de Comte padece dos mesmos 

problemas epistemológicos que a antropologia funcionalista. A visão de sociedade que se tem é 

comparada à estrutura e ao funcionamento dos organismos, nos quais diferentes órgãos 

trabalham harmoniosamente no desempenho de funções diferenciadas, mas complementares em 

benefício da saúde do organismo (ou da sociedade), como nos diz Patto (1993).  

 

Durkheim, maior representante da corrente funcionalista, não acredita que o conflito 

histórico entre burgueses e proletários vá acarretar uma nova sociedade, como pensavam os 

teóricos socialistas. Para ele, os conflitos sociais têm um caráter negativo, só acontecendo 

quando se rompe a harmonia entre as funções sociais (apud Petitat, 1994).  

 



                                                                                                                                                                                           
A psicologia científica nascente neste mesmo período não poderia ser diferente. Segundo 

Japiassu (1995), o nascimento da psicologia científica se deu em meio ao clima de sucesso das 

ciências positivas, que só considerava verdadeira a filosofia quando aplicada aos fenômenos 

naturais, os quais se acham sob o império de leis imutáveis. Além do clima positivista, que dava 

às ciências aparelhagem metodológica segura e rigorosa para acreditarem no poder de controle 

de todo o domínio do saber, houve o aparecimento das teorias transformistas de Lamarck (1744-

1829) e Darwin (1809-1882) que contribuíram para refutações às pesquisas metafísicas e 

teológicas. 

 

Mergulhada neste contexto social e histórico de produção científica, coube à psicologia 

científica descobrir os indivíduos mais e os menos aptos e assim contribuir para uma vida social 

fundada na justiça. Segundo Patto (1993), entre as ciências que mais contribuíram para esconder 

as desigualdades sociais, historicamente determinadas, sob o véu de supostas desigualdades 

pessoais, biologicamente determinadas, a psicologia ocupa lugar de destaque. 

 

Após a Segunda Guerra, por volta dos anos 50-60, surge o interesse por pesquisas sobre 

demandas de escola porque há um anseio pela universalização do ensino básico e fundamental. 

Os sociólogos são chamados para produzirem essas pesquisas, nos níveis nacionais, o que 

significava lidar com números imensos. Dentro da sociologia há um grupo que vai se 

especializar nisso, com uma preocupação em buscar metodologias para se trabalhar com esses 

grandes números. Surge, a partir desse momento, o campo de estudos da sociologia educacional. 

 

Nesse sentido, o "fracasso" escolar entre alunos pobres vem sendo estudado por 

sociólogos da educação desde meados dos anos 60, quando essas pesquisas realizadas em alguns 

países industrializados (França, Grã-Bretanha e Estados Unidos) revelaram o que, para época, 

era um fato surpreendente: a correlação positiva entre desigualdades sociais e desigualdades de 

oportunidades escolares. 

 

Tais pesquisas, efetuadas a partir de diferentes amostras e segundo várias metodologias, 

apresentam o aspecto comum de terem estabelecido a desigualdade de acesso à educação entre os 



                                                                                                                                                                                           
grupos como um fato estatístico maciçamente irrecusável. O estabelecimento desse fato 

estatístico constitui em si mesmo um fato social, abalando a crença "liberal" segundo a qual a 

expansão dos sistemas de ensino, a facilitação (legal e material) do acesso aos estudos, a difusão 

das crenças e expectativas "meritocráticas" eram em si mesmas fatores suficientes de 

"democratização" (Forquin, 1995, p. 23). 

 

A partir desse momento, várias são as tentativas de construção de teorias explicativas que 

possibilitassem o entendimento das desigualdades escolares entre os grupos sociais. Os 

principais resultados das grandes pesquisas dos anos 60-70 apontaram, como causa das 

desigualdades: a desigualdade de aptidões, obstáculos de ordem econômica, distância entre a 

cultura familiar e a cultura do liceu e, ainda, a diferença de comportamento entre as classes 

sociais (Forquin, 1995). 

 

Em meio a essas pesquisas surgem autores como Bourdieu, Young, Bowles, Gintis, 

Althusser, Baudelot, Establet, Apple, Willis entre outros, fundamentais na desconstrução do 

caráter pretensamente neutro da instituição escola. Esse novo olhar sobre a escola, põe em 

evidência a falsa neutralidade dos currículos escolares, bem como aponta o papel da cultura 

escolar como um ponto central nas discussões sobre o papel da escola na reprodução das 

desigualdades econômicas e sociais. A partir de então, a Escola passa a ser compreendida não 

mais como um instrumento de democratização de oportunidades, mas como uma expressão 

social e cultural de uma sociedade estratificada. 

 
 
Tem-se tornado crescentemente óbvio ao longo desse mesmo período que nossas 
instituições educacionais não são os instrumentos de democracia e igualdade que muitos 
de nós gostariam que fossem. Sob vários aspectos esta crítica tem sido salutar, uma vez 
que tem aumentado nossa sensibilidade para o importante papel que as escolas - e o 
currículo explícito e o currículo oculto no seu interior - exercem na reprodução de uma 
ordem social estratificada que continua sendo notavelmente iníqua em termos de classe, 
gênero e raça. 

(Apple, 1989, p. 26) 

 
Na evolução do pensamento pedagógico brasileiro também foram e continuam sendo 

várias as tentativas de construção de categorias explicativas que pudessem contribuir para uma 



                                                                                                                                                                                           
maior compreensão dos mecanismos que dificultariam o sucesso dos filhos das camadas 

populares. Atualmente, vão se construindo alguns consensos, no conjunto dos estudos que fazem 

crítica ao modelo de escola dominante:  

 
...a falácia da ideologia da igualdade de oportunidades escolares; a inculcação ideológica 
propiciada pela escola; a existência de mecanismos de exclusão dos alunos das classes 
dominadas dos benefícios da cultura erudita e produtores do fracasso escolar; entre 
outros. (Tura, 2000, p. 9-10) 
 
 
Sobre essa questão das atribuições a dons e méritos ao que, na verdade, constitui uma 

dada cultura compartilhada entre um dado grupo social, Bourdieu (1989) colocou que os hábitos, 

valores e gostos compartilhados entre as crianças da elite são muito próximos da cultura escolar, 

o que torna a escola um ambiente propício ao seu desenvolvimento intelectual e emocional. 

Enquanto as crianças pobres têm a tarefa árdua de se apropriarem de conteúdos e modos de agir 

que, muitas vezes, são contrários aos valores e representações de mundo herdados no meio 

familiar. 

 

O fundamental disso tudo é que a herança cultural nos é transmitida mais por vias 

indiretas que diretas. Isto significa que a interiorização dos valores, hábitos e gostos não se dá 

porque nossos pais explicitamente nos obrigaram a ter uma determinada visão de mundo e 

modos de agir. A interiorização de símbolos culturais, a partir dos quais interpretamos a 

realidade, se dá sem que tenhamos consciência dela. Esta idéia atrelada ao fato de que vivemos 

numa sociedade meritocrática contribui para um cenário desastroso no interior das escolas. 

Reforça nos membros da classe culta, a convicção de que eles só devem aos seus dons esses 

conhecimentos que, não lhes parecem resultar de uma aprendizagem. De um outro lado, a escola 

também trata aptidões socialmente condicionadas como desigualdades de dons ou de mérito, 

transformando as desigualdades de fato em desigualdades de direito. O sucesso excepcional de 

alguns indivíduos faz crer que o sucesso é uma simples questão de trabalho e de dons. 

 

A partir da leitura de bibliografias especializadas, percebi mais uma vez que o que 

constatava nas falas dos alunos das camadas populares (mais especificamente alunos 

matriculados nos dois prés-vestibulares) com os quais trabalhei e trabalho, não constituía mais 



                                                                                                                                                                                           
nenhuma novidade para os pesquisadores da área. No início dos anos 70, Apple discutia o papel 

das escolas na reprodução social, enfatizando a produção e reprodução de formas de consciência 

por parte dessas instituições, que tornam possível a manutenção do controle social sem que os 

grupos dominantes tenham de recorrer a mecanismos declarados de dominação (Apple, 1982, 

12). 

As teorias reprodutivistas foram muito importantes na medida em que explicitaram a 

inserção da instituição Escola na trama social mais ampla das sociedades capitalistas, mas 

receberam muitas críticas por não darem conta do que acontecia no interior das escolas. 

Esquecia-se que as escolas são constituídas por vários atores sociais, principalmente professores 

e alunos, que trazem visões de mundo a partir das quais irão reinterpretar a cultura escolar, 

aceitando-a parcialmente e muitas vezes rejeitando pura e simplesmente os significados 

intencionais e não intencionais das escolas (Apple, 1989, p. 30). Como já foi mencionado no 

capítulo anterior, a resistência dos alunos foi e continua sendo objeto de interesse de muitos 

pesquisadores educacionais, alguns dos quais foram buscar na pesquisa etnográfica uma forma 

de penetrar no universo da cultura escolar, incluindo a cultura discente e a docente . 

 

Eu comecei a perceber que as explicações funcionalistas do currículo oculto, explicações 
que buscavam demonstrar tanto que os estudantes, como os trabalhadores, eram 
eficazmente socializados, quanto que o poder das formas técnicas/administrativas usadas 
pelo capital não era desafiado, eram elas mesmas parte desse mesmo processo de 
reprodução contra o qual eu me debatia. Isto significava que eu tinha que examinar duas 
áreas - resistência na escola e no local de trabalho.   (Apple, 1989, p.39) 
 

Recusando a concepção "funcionalista" das relações entre educação e sociedade, e 

superando a explicação "culturalista" das desigualdades sociais diante da educação, parece haver, 

atualmente, três modelos teóricos dominantes que tentam dar conta dessa problemática: o 

modelo "conflitualista" (e político-idológico) dos teóricos da "reprodução"; o modelo "fatorial" 

(representado por Jenks, antes um modelo metodológico e não um paradigma conceitual); enfim, 

o modelo "agregacionista sistêmico" (de Boudon) (Forquin, 1995). Trataremos aqui, apenas do 

primeiro modelo, sobre o qual baseia-se essa dissertação, mas antes um breve histórico das 

abordagens baseadas no "capital humano" faz-se necessário, na medida em que idéias muito 

próximas a essas abordagens, ainda persistem entre o senso comum. 



                                                                                                                                                                                           
 Na tradição sociológica "funcionalista", a "função seletiva" da escola é evidente. A 

escola, através do estabelecimento de uma hierarquia entre os indivíduos de acordo com seus 

rendimentos ou méritos, os prepararia para ocupar posições sociais hierarquizadas. Durante os 

anos 50 e 60, a abordagem funcionalista dá lugar a novas formulações que parecem justificadas 

por determinadas características do desenvolvimento social nas sociedades industrializadas. Os 

rápidos progressos da tecnologia e o crescimento econômico fazem passar para o primeiro plano 

o problema das novas necessidades em mão-de-obra qualificada. Surgia, então, o 

desenvolvimento de uma concepção da educação como "investimento produtivo" entre os 

economistas teóricos do "capital humano". 

  

Como observa Bernstein (apud Forquin, 1995), para esses teóricos, as desigualdades 

sociais diante da educação preocupavam na medida em que constituíam ameaça à produtividade 

e à eqüidade porque pressupõem o desperdício de recursos humanos. No entanto, é importante 

lembrar, essas desigualdades tendem a ser interpretadas mais como fenômenos residuais 

(destinados a serem reduzidos progressivamente pela dinâmica de desenvolvimento social) do 

que como fenômenos estruturais. 

 

 Em meados dos anos 60 o otimismo em relação à educação, amparado pela ideologia da 

igualdade de oportunidades, vai sendo substituído por um certo desencantamento em relação ao 

poder da escola em levar ao desenvolvimento econômico e à igualização social. Em primeiro 

lugar é questionada a idéia corrente de que a expansão dos sistemas escolares corresponderia ao 

aumento da demanda por mão-de-obra qualificada. 

 

 Forquin (1995) enumera vários estudos que, preocupados com essa questão, chegam às 

seguintes considerações: as qualificações exigidas por numerosos empregos são inapropriadas ao 

que seria tecnicamente necessário e a produtividade real dos trabalhadores está longe de 

corresponder aos estudos feitos e aos diplomas obtidos; na competição por emprego, entre os 

trabalhadores, os diplomas não seriam considerados como certificados de competência 

profissional efetiva, e sim como indício de qualidades mais gerais do indivíduo, como as 



                                                                                                                                                                                           
capacidades de adaptação e de educação: portanto, promessa de que o indivíduo poderá ser 

formado com menores custos. 

     

 Bowles & Gintis (apud Forquin, 1995), apoiados em uma abordagem sociológica e 

marxista dos fenômenos econômicos, criticam a teoria do "capital humano", entendendo que:  

 

as desigualdades de salários, segundo os níveis de diplomas, refletem menos uma 
desigualdade das competências produtivas do que uma diferenciação nos componentes 
ético-atitudinais da personalidade correspondendo às exigências da divisão capitalista do 
trabalho (p. 59). 
 
Em contraposição às teorias funcionalistas, para os teóricos da corrente conflitualista, a 

seleção escolar não atua selecionando os mais capacitados e produtivos, mas os mais conformes 

às representações e expectativas ao grupo que detém o poder de controle sobre o sistema de 

ensino e exerce esse poder em vista de conquistar, preservar ou aumentar poderes e privilégios 

no seio da sociedade. 

 

Para Collins, um dos teóricos dessa teoria que ganhou posição dominante no campo da 

pesquisa em educação nos anos 60, os "escolhidos" são os que conseguem provar que fazem 

parte do grupo culturalmente dominante e mostram sua fidelidade a esse grupo e respectivos 

valores. Muito parecida com as conclusões de Collins, Bowles e Gintis, constroem a hipótese de 

que o importante mesmo para o sucesso social e econômico é a formação e seleção de traços de 

personalidade que o sistema econômico considera como desejáveis para a sua perpetuação. A 

escola desempenha um papel essencial nesse processo de "domesticação" porque é na escola que 

os sujeitos aprendem o respeito pela autoridade, a pontualidade, a exterioridade da recompensa 

ao cumprimento da atividade exigida, etc. As relações de poder no interior da escola reproduzem 

assim aquelas existentes dentro das empresas e preparam os jovens para adaptar-se a divisão 

hierárquica do trabalho (Forquin, 62). 

 

Por fim, ainda dentro das teorias conflitualistas, está a teoria da reprodução social de 

Bourdieu e Passeron, utilizada como base teórica no desenvolvimento desse estudo, da qual já 

começamos a falar e continuaremos até o final dessa dissertação. 



                                                                                                                                                                                           
 

 

CAPÍTULO 3 - PERCURSOS ESCOLARES DE ALUNOS DAS CAMADAS 

POPULARES: A PRODUÇÃO DE UM ETHOS1 FAVORÁVEL À ESCOLARIZAÇÃO 

 

Sem desconsiderar as relações entre as questões macroestruturais e o fracasso escolar, 

esse capítulo tem como objetivo focalizar, nas relações microssociais, aspectos das trajetórias 

escolares de alunos das camadas populares que, desafiando as estatísticas, concluíram o ensino 

médio e pleiteiam vagas em universidades públicas. Esperamos, dessa forma, contribuir para 

uma melhor compreensão dos processos de construção de significados e práticas possíveis de 

serem propulsoras da longevidade escolar2, mesmo em condições materiais não favoráveis. 

  

O mergulho na esfera microssocial pode nos ajudar, por exemplo, a questionar sobre 

como são construídos os significados positivos à escolarização, bem como as aspirações por 

posições tradicionalmente destinadas aos membros das camadas favorecidas, nos casos em que o 

capital cultural da família é reduzido e o universo concreto é o do trabalho manual. Atrelado ao 

interesse em compreender a produção desses significados e trajetórias, está o objetivo maior 

desse capítulo que é conhecer quais são esses significados a respeito da escolarização. Quais as 

relações entre eles e as concepções sobre fracasso e sucesso escolares construídos 

historicamente, é o que veremos no capítulo quatro. 

 

É preciso esclarecer que o presente capítulo não tem a pretensão de dar respostas sobre 

como se produz o sucesso escolar relativo3 em meios populares, mas sim de levantar ainda mais 

perguntas, até por tratar-se de questão altamente complexa e cheia de lacunas, principalmente no 

Brasil. Como observa Viana (2001), mesmo no exterior a produção de conhecimento sobre o 

tema é ainda recente e incipiente, o que resulta num "contexto teórico-metodológico marcado 

pela dimensão do novo e, nesse sentido, portador tanto de possibilidades quanto de riscos" (p. 

59). 

 



                                                                                                                                                                                           
A complexidade do tema localiza-se no fato de que, assim como em qualquer processo 

social, atuam, nos processos de escolarização, vários fatores que não podem ser tomados 

isolados uns dos outros. Sem uma visão das várias relações microssociais envolvidas nesses 

processos, corre-se o risco de limitar o estudo a uma relação de causa e efeito, sem dúvida 

limitadora da questão social. Por exemplo, não podemos atribuir o sucesso de uma criança das 

classes populares apenas ao trabalho escolar realizado por sua família. Atuando ao mesmo tempo 

que o trabalho da família, pode haver um professor ou um grupo de amigos que ajudem essa 

criança a construir um sentido à escolaridade. Além disso, como diz Velho (1997): 

 
 
Por mais que seja possível explicar sociologicamente as variáveis que se articulam e 
atuam sobre biografias específicas, há sempre algo irredutível, não devido 
necessariamente a uma essência individual mas a uma combinação única de fatores 
psicológicos, sociais, históricos, impossível de ser repetida ipsis litteris. (p.20) 
 
 
Nesse momento, é  preciso esclarecer que as famílias, assim como a escola, não podem 

ser consideradas de forma abstrata, dissociadas de condições históricas e socioculturais 

(Romanelli et al, 2001), o que significa dizer que qualquer significado ou visão de mundo 

produzidos no seio das famílias ou dos grupo de iguais serão sempre significados produzidos por 

sujeitos históricos e, portanto, em contato com visões de mundo socialmente construídas. 

 

Iniciaremos o capítulo com um quadro geral das condições sócio-econômicas em que 

vivem os sujeitos investigados e em seguida passaremos às questões centrais características de 

suas trajetórias escolares. 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                           
 

 

 

3.1 Dados gerais sobre a situação sócio-econômica das famílias 
 

O grupo de entrevistados - seis rapazes (Fábio, Jorge, Léo, Bruno, José e Vinícius) e seis 

moças (Mariana, Bel, Kelly, Claudia, Luciana e Regiane)4 - tem a idade média de 23 anos. Dez 

deles residem no município do Rio de Janeiro, nos bairros: Estácio, Penha, Realengo (dois), 

Olaria, Caxambi, Pavuna, Irajá, Jacarepaguá e Ricardo de Albuquerque e dois residem em outros 

municípios: Japeri e Duque de Caxias (Anexo 2A). Jorge, residente em Jacarepaguá, declarou 

morar na favela "Cidade de Deus". Apenas Claudia teve parte de seus estudos em escola 

particular, mas sua passagem pelo estabelecimento particular se fez com muito esforço próprio e 

de sua mãe. 

 
(...) procurei uma escola particular que eu queria fazer (o curso técnico de) enfermagem, 
que meu sonho era ser enfermeira e tudo. Aí, Nossa Senhora, mas eu chorei tanto pra 
minha mãe, sabe, falei: Mãe, paga pra mim, paga pra mim, paga pra mim. Aí minha mãe 
tinha ganho um aumento de salário, maior sorte, aí ganhou um aumentozinho, aí falou: 
Então, vou pagar. (...) quando terminou o 2º ano, minha mãe não podia mais pagar, aí eu 
ia ter que sair, mas a minha sorte foi que eu consegui um emprego. 
 
 

A média da idade de conclusão do ensino médio é de 18 anos e meio. Mariana, Bel,  

Fábio, Kelly, Jorge e Léo cursaram o ensino médio de formação geral; Claudia, Bruno, José e 

Vinícius fizeram formação técnica e Luciana e Regiane, formação de professores. Kelly 

concluiu, além da formação geral, o curso técnico em patologia clínica (Anexo 2B). 

 

Seis dos entrevistados exerciam alguma atividade remunerada no momento em que foram 

realizadas as entrevistas (Anexo 2C), são elas: recepcionista, professora do jardim 3, soldado 

naval, contador, coordenador técnico de avaliação pós-ocupação e vendedor de discos de vinil. 

Com exceção de Mariana e Fábio, que afirmam nunca terem trabalhado, os que não o fazem no 

momento procuram emprego. Dos que trabalham, a maioria afirma contribuir para o orçamento 

doméstico. 



                                                                                                                                                                                           
 

Dos doze entrevistados, cinco vivem em famílias nucleares e sete têm pais separados. 

Desses sete, quatro vivem com a mãe (Claudia, Bel, Bruno e José), uma com a tia (Regiane), 

uma com a avó (Mariana), um com o pai (Jorge). A renda familiar dos entrevistados varia entre 

trezentos e dois mil reais, sendo cinco o número médio de membros por família. 

 

Os pais exercem as ocupações de segurança, pedreiro, maçariqueiro, empilhador de 

empilhadeira, aposentado (três), vendedor e biscateiro. Esse último faz biscate por estar 

desempregado, pois tem a profissão de mecânico. Um dos pais é advogado, no entanto não 

exerce a profissão, trabalhando na secretaria social de uma universidade pública. Bel e Regiane 

não souberam informar a ocupação atual dos pais por não terem mais notícias. Quanto às mães, 

seis são donas-de-casa e as outras são: empregada doméstica, faxineira, costureira, servente, 

enfermeira e operadora de caixa (Anexo 2D). 

 

No que diz respeito à escolaridade dos pais, dois possuem curso superior (Direito e 

Engenharia); um tem o ensino médio completo e dois não completaram, sendo que um deles está 

por concluí-lo após anos de interrupção dos estudos na 4ª série; um possui o ensino fundamental 

completo, quatro possuem a 4ª série e dois não souberam informar. No caso das mães, uma 

cursou o ensino superior (Enfermagem), três concluíram o ensino médio, uma não chegou a 

completá-lo, uma concluiu o ensino fundamental e cinco não passaram da 4ª série do ensino 

fundamental, sendo que uma delas, de acordo com o depoimento da filha, sabe apenas escrever o 

nome. Há ainda uma mãe que nunca foi à escola e é analfabeta, nesse caso a filha não declarou 

alguma habilidade da mãe em relação a escrever qualquer coisa. (Anexo 2E) 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                           
 

 

3.2. Trajetórias escolares sem interrupções: processos familiares de 

mobilização escolar 
 

Uma das características centrais das trajetórias escolares dos sujeitos investigados é a 

ausência de interrupções e um número relativamente pequeno de reprovações (Fábio, Luciana, 

Regiane, Vinícius, Mariana e Claudia nunca repetiram; Kelly, Bel, José, Bruno, Léo e Jorge 

repetiram uma única série), o que os torna exceções à realidade brasileira em que parte 

significativa da população tem uma trajetória escolar em constantes descompassos com as 

normas da instituição de ensino, produzindo o que Bourdieu & Champagne (2001) denominam 

de "excluídos potenciais". 

 

Zago (2000) que, entre os anos de 1991 e 1998, objetivando compreender os processos de 

escolarização em famílias de baixo poder aquisitivo, acompanhou a situação escolar dos filhos 

de 16 famílias residentes à periferia urbana de Florianópolis, nos fornece algumas pistas 

explicativas sobre o destino posterior de alunos evadidos e as condições de vida que os levariam 

à interrupção dos estudos. Como observa a autora, para um contingente da população brasileira, 

o prolongamento da escolaridade não se constitui um projeto de vida, uma vez que há uma 

percepção muito clara dos limites impostos pelas condições materiais objetivas. Para muitos 

brasileiros, a escolarização está "a reboque"5 da vida social e não representa necessariamente o 

centro da vida da população. A preocupação familiar é voltada, em primeiro lugar, para a 

sobrevivência, e contar com a força de trabalho de cada membro da família é imprescindível para 

assegurar as necessidades básicas da família. 

 

Partindo do pressuposto de que a família é o primeiro espaço de socialização da criança e, 

portanto, de produção de significados que contribuem para definir as atitudes frente ao capital 

cultural e à instituição escolar, uma questão se faz necessária: como alunos advindos de famílias 



                                                                                                                                                                                           
com capital cultural reduzido e condições materiais desfavoráveis podem construir trajetórias 

escolares prolongadas e sem interrupções, como é o caso do grupo investigado nesse trabalho? 

 

Podemos apontar como um dos traços explicativos para tal questão, o fato de que o 

capital cultural reduzido não impede que membros das famílias desfavorecidas realizem todo um 

trabalho escolar, definido por Portes (2000:63) como "todas aquelas ações – ocasionais ou 

precariamente organizadas – empreendidas pela família no sentido de assegurar a entrada e a 

permanência do filho no interior do sistema escolar". É importante ressaltar que, nem sempre 

esses trabalhos são realizados pelos pais das crianças, em alguns casos o papel de uma irmã, ou 

de uma avó ou tia é fundamental nas trajetórias escolares, nos meios populares. Mariana 

descreve, emocionada, o trabalho escolar de sua avó que, apesar do pouco grau de instrução, não 

foi passiva diante do processo de alfabetização da neta, pelo contrário, é considerada a principal 

motivadora de seus desempenhos frente à escolarização, até os dias de hoje. 

 
 
A minha avó tinha um negócio de..., ela montava... E olha que eu me surpreendo com ela 
às vezes, porque ela teve pouco ensino, foi até a 3ª série, mas ela fazia as palavrinhas, as 
letras do alfabeto, ela recortava tudo, aí quando a gente estava no C.A., eu lembro quando 
eu estava no C. A., ela fazia com que a gente juntasse as letras, ela falava: Vai lá, monta 
"casa". E a gente tinha que ir lá caçar as palavrinhas e montar a "casa". 
 
 
No entanto, é chegado um momento nas trajetórias das crianças das classes 

desfavorecidas em que a escolaridade reduzida e a curta disponibilidade de tempo dos membros 

da família - que, aos poucos vão seguindo seus rumos (ingressando no mercado de trabalho ou 

tendo filhos, por exemplo) - se impõem como uma limitação à ajuda nos deveres de casa e à 

realização do reforço escolar. Jorge descreve bem essa transição: 

 
 
Pô, no começo foi bom, todo mundo, aquela atenção de ficar em casa estudando, minha 
irmã passava exercício pra mim, sabe? Mas depois..., já no primeiro grau, ainda foi, foi, 
mas da quinta à oitava série, quase não tinham tempo mais, cada um foi seguindo um rumo 
né? foi tendo filho, cada um dando atenção né? Aí depois meu pai e minha mãe se 
separaram, aí tive que prosseguir sozinho, sabe? 

 
 
 



                                                                                                                                                                                           
Para a mãe de Luciana que, até o primário da filha, acompanhava seus cadernos e ainda 

passava exercícios de reforço, a não compreensão dos conteúdos trabalhados na escola nos anos 

seguintes, não tornou-se obstáculo à participação na escolarização da filha. Juntos, mãe e filhos 

criaram uma estratégia de resistência àquela situação: a gente fingia que ela era aluno, eu e os 

meus irmãos, e ficava brincando com ela, estudando, porque ela não lembrava mesmo. 

  

Apesar do tempo limitado de atuação, é possível que essas ações das famílias populares 

nas séries iniciais e até mesmo na preparação ao ingresso na escola, sejam fundamentais na 

construção de um certo ethos- sistema de valores implícitos e profundamente interiorizados - 

favorável aos desempenhos escolares dos filhos-alunos e à construção de uma trajetória de 

longevidade escolar. Considerando esse aspecto, o prosseguir sozinho da fala de Jorge pode ser 

relativizado, no sentido de que todo o empenho inicial da família terá sempre desdobramentos 

posteriores e, os valores transmitidos durante aquela fase de escolarização poderão estar sempre 

presentes, mesmo que seja de forma inconsciente. Como observa Bourdieu (1989:10), "as cartas 

são jogadas muito cedo". 

 

Vale a pena lembrar que o trabalho de persuasão em favor da escolarização - um dos 

aspectos do trabalho escolar - pode ser e é realizado por famílias das camadas populares, até os 

níveis mais avançados de escolarização, não se restringindo de maneira alguma ao período 

inicial. No entanto, como veremos a seguir, à medida em que o aluno avança na sua 

escolaridade, outros meios de socialização vão também ganhando espaço na construção de 

significados sobre o papel dos estudos e novas aspirações podem surgir. 

  

Além disso é preciso lembrar que, a transmissão de valores e condutas familiares não é 

condição suficiente para garantir uma permanência duradoura na escola (Viana, 2000; Zago, 

2000), uma vez que a adesão do filho aos significados positivos em relação à escolarização 

depende também dos "veredictos da escola e, portanto, passa pelo sucesso escolar" (Bourdieu, 

2001: 233). 

 



                                                                                                                                                                                           
O depoimento de Vinícius, alfabetizado em casa por sua mãe, é um exemplo de como 

ações familiares concretas acompanhadas de êxitos escolares parciais6, sem dúvida, constituem-

se uma combinação favorável ao sucesso escolar. É possível que o fato de ingressar na escola, já 

sabendo ler e escrever tenha contribuído para a construção de um auto-conceito vinculado à idéia 

de sucesso e até de superioridade em relação aos outros alunos, que por sua vez vai sendo 

afirmada pelas avaliações da escola, ao mesmo tempo em que dá sentido aos valores transmitidos 

no seio familiar. 

 
 
Aos 6 anos eu fui pro colégio, mas não passei pelo jardim, fui direto pro C. A., porém 
mesmo no C. A., eu entrei, eu era mais adiantado que toda a turma, aí a professora..., a 
minha mãe teve um grande problema com a professora, e tal, porque ela queria ensinar 
coisas que eu já sabia de cor e eu não me sentia bem e reclamava em casa. (...) minha mãe 
falou: Meu filho não vai mais para o colégio e quando ele voltar no final do ano eu quero 
ele aprovado. (...) Aí eu saí, fiquei o C. A. sem estudar, aí quando voltei já tinha sido 
aprovado pra 1ª série. E a minha 1ª série fluiu sem problemas nenhum, é..., na realidade o 
meu primário e o meu fundamental, eu fui de bom a ótimo aluno. Não que eu esteja 
querendo dizer que eu era, mas era considerado naquele período. (pelos professores e nas 
reuniões da escola, onde era tido como exemplo para outros alunos). 
 
 
 
Claudia quando entrou no CA, com 5 anos, já sabia copiar do quadro, entrou bem 

adiantada, mas não gostava de estudar, gostava mais de ficar na rua, atribui o sucesso nas 

primeiras séries à sua irmã, que dava em cima legal: 

 
 
(...) teve uma vez, eu tava..., eu passei da 3ª série para 4ª (...), minha irmã era muito rígida 
sabe? Aí, eu falei pra ela: eu não sei fazer conta de dividir. Nossa! Pra quê? Aí, ela me 
sentou na mesa assim, sabe? sentou na mesa. Você vai aprender e vai ser agora, tirou a 
minha blusa, tirou minha blusa, fiquei com as costas assim pelada, ela pegou - naquela 
época era aquele chinelão Raider, aquele chinelão? - ela pegou... se você não aprender, já 
sabe, né? Aí, ela (foi) passando o dever, e cada conta que eu errava era uma chinelada nas 
costas, aí eu chorando, (...) eu acabei conseguindo fazer... Nossa! fiquei toda feliz, né? 
também não ia mais apanhar.(...) Aí, nesse período, quando eu tava na 4ª série, aí eu tirei 
em primeiro lugar na turma, de alunos. Nossa, mas a minha irmã até..., até o ginásio a 
minha irmã dava em cima legal. 

 
 
 



                                                                                                                                                                                           

 

Mesmo nos casos em que o capital cultural reduzido impossibilita os pais a ajudarem nos 

trabalhos escolares dos filhos, outros tipos de ações são desenvolvidos, como é o caso da mãe de 

Bel, que por ser analfabeta nunca pôde ajudar a filha nos exercícios, mas nem por isso deixou de 

incentivá-la a correr atrás pra ter o que ela não teve. Além do trabalho de persuasão, comum às 

trajetórias analisadas, podemos perceber uma grande variação de ações realizadas por essas 

famílias, como por exemplo: o esforço para comprar os livros, dormir na fila para que a filha 

consiga a vaga, o uso de chineladas, obrigar o filho à fazer cadernos e cadernos de caligrafia sob 

a ameaça de apanhar, tomar conta do neto para que a filha não pare de estudar; permitir que os 

filhos não trabalhem durante o período de escolarização, dentre outras. 

 

A variação entre as ações desempenhadas pelos membros das famílias em questão, como 

se pode observar, vão desde aquelas que não seriam recomendadas por nenhum pedagogo até as 

tipicamente características do investimento escolar realizado pelas camadas médias, como a série 

apontada por Nogueira (apud Portes, 2000): estratégias de escolha do estabelecimento; relações 

freqüentes com os professores, ajuda regular nos deveres de casa; reforço das aprendizagens 

escolares; assiduidade às reuniões convocadas pela escola, etc. 

 

Diante de tamanha variedade de ações desempenhadas pelas famílias das classes 

populares, é bom lembrar da importância de voltarmos o olhar para as especificidades do 

trabalho escolar nas famílias populares, a fim de evitarmos a armadilha na forma de analisar que 

procura nesses trabalhos, ações e condutas características das classes favorecidas (Portes, 2000). 

No caso do presente estudo, podemos observar que as famílias das classes populares, no intuito 

de garantirem a escolarização dos filhos, podem realizar tanto ações que poderiam ser atribuídas 

apenas às camadas médias, quanto outras mais específicas, relacionadas às condições materiais e 

à organização dos sistema público de ensino, como é o caso de mães que dormem na fila para 

garantirem vagas para os filhos. 

Nesse sentido, ao contrário de Viana (2000)7, que não concorda com o uso do termo 

"mobilização escolar" para ações desempenhadas pelas famílias populares, considerando-o mais 

apropriado ao conjunto de ações típicas à classe média, considero-o extremamente interessante 



                                                                                                                                                                                           
para caracterizar o grande esforço que as famílias das camadas populares precisam realizar para 

concretizarem aquilo que para elas é um sonho - verem seus filhos diplomados. 

 

 

 

3.3. A construção de uma moral da persistência 
 

Como observa Lahire (apud Zago, 2001), "para que uma moral da perseverança e do 

esforço possam constituir-se, desenvolver-se e serem transmitidas, é preciso certamente 

condições econômicas de existência específicas" (p.30). Considerando não ser esse o caso dos 

sujeitos participantes desse estudo, permanece a pergunta feita no início do capítulo, e faz-se 

necessária a formulação de outras. Sabendo-se do importante papel da família, principalmente no 

início da escolarização de alunos das camadas populares, quais seriam os significados atribuídos 

à escolarização e transmitidos através dos trabalhos de persuasão de membros da família? Que 

outros processos estão envolvidos na produção desses significados, ao longo da trajetória 

escolar? Quais as contradições encontradas nesses processos de escolarização? Existem projetos 

para o filho, desde o início da escolarização? O que levaria um aluno das camadas populares a 

investir tantos anos de sua vida (12 anos ou mais), despendendo de pelo menos dois atributos, 

muitas vezes escassos: tempo e dinheiro, para permanecer no interior de uma instituição em 

relação à qual se tem muitas queixas: falta de professores, greves extensas, matérias 

incompletas, professores e alunos desinteressados? A adversidade em que se dão esses processos 

de escolarização pode ser observada nas falas repetidas de expressões como: luta, esforço, correr 

atrás. 

 

Embora haja toda uma "mobilização familiar" no sentido de favorecer a longevidade 

escolar dos filhos-alunos, a escolarização nas camadas populares é marcada pela ausência, no 

ponto de partida, de um projeto conscientemente elaborado, como também observaram outros 

autores (Portes, 2001; Viana, 2001). É bom lembrar que um projeto não pode ser considerado 

como puramente subjetivo. Ele "formula-se e é elaborado dentro de um campo de possibilidades, 



                                                                                                                                                                                           
circunscrito histórica e culturalmente, tanto em termos da própria noção de indivíduo como dos 

temas, prioridades e paradigmas culturais existentes" (Velho, 1997:27). 

 

Dessa forma, não podemos entender essa ausência de projeto como uma omissão das 

famílias, mas sim como uma conduta perfeitamente compreensível nos meios sociais em que o 

grau de escolaridade de seus membros é bastante reduzido e, portanto, não se tem conhecimento 

às vezes, da estrutura e funcionamento de ensino básico e muito menos, de como se faz para 

ingressar numa universidade, por exemplo - isso quando se pensa em fazê-lo. 

  

O fato de não haver projetos elaborados, de uma escolarização a longo prazo, não quer 

dizer que não há aspirações, por parte dos pais, de que os filhos sejam médicos, advogados ou  

alguma coisa militar (como diz Bel sobre uma das vontades de sua mãe). No entanto, essas 

vontades parecem ter um sentido, para essas famílias, muito menos de aspiração do que de 

sonho. 

 

A ausência da dimensão de uma intencionalidade, no sentido de traçar um caminho 

definido para a escolarização dos filhos, pode ser observada nas falas dos alunos quando 

perguntados sobre o papel da família na escolarização. Kelly, ao mesmo tempo em que culpa a 

mãe pela ausência de um projeto de escolarização a longo prazo, a redime quando sinaliza para 

sua curta escolaridade: 

 
 
(...) minha mãe não se preocupa, minha mãe é..., estuda, estuda, estuda. Mas sabe, não dá 
aquela força: Vai, estuda! Termina o 2ª grau pra arranjá um trabalho ou senão pra fazer 
um vestibular de física ou fazer o vestibular pra fazer um curso de química ou um curso de 
fonologia. Minha mãe não tinha essa dedicação porque ela terminô..., não sabe nem... só 
sabe escrever, não sabe nem assim lê (...). 

 
 

Algumas expressões atribuídas aos pais dos sujeitos investigados ilustram a noção de 

"imprevisibilidade", criada por Viana (2000: 51) para caracterizar processos de escolarização em 

meios populares. Por exemplo, a frase "para chegar a algum lugar tem que estudar", utilizada 



                                                                                                                                                                                           
pela mãe de José no intuito de persuadi-lo a permanecer nos estudos, revela um certo 

desconhecimento em relação ao lugar que se pode ou se deseja8 chegar. 

 

É interessante ressaltar, que a dimensão de imprevisibilidade não é contraditória a de 

auto-determinação (Viana, 2000), também marca das trajetórias analisadas. Nesse sentido, a 

moral da perseverança transmitida pelas famílias convive com idéias do tipo: "chegar à algum 

lugar" ou "Ser (ênfase no ser), uma coisa" (Bel). Longe de serem vazias de significados, essas 

expressões carregam um grande desejo de ascensão social que só será possível, acredita-se, 

através de investimento escolar. 

 

No entanto, todo o trabalho de persuasão voltado para construir uma visão positiva em 

relação à uma escolarização prolongada, não se faz sem contradições, que podem ser reveladas 

no interior da própria família. Por exemplo, Claudia ao lembrar da postura do pai frente à sua 

escolarização, nos fala: 

 
 
Meu pai chegou a dizer pra mim uma vez: (...) você vai estudar pra quê? Pra virar 
doméstica? Porque as minhas tias estudaram até o 2º grau e hoje elas são... é... é... lava 
banheiro de madame, entendeu? E meu pai foi... é... ele chegou a falar isso pra mim, você 
vai estudar pra quê? Vai virar doméstica, entendeu?.(...) Nossa, aquilo, aquilo ali me 
matou.   (Nesse momento, começa a chorar) 
 
 
O ideal de ascensão social via escolarização esbarra com a realidade objetiva expressa 

nas histórias de pessoas que também permaneceram doze anos ou mais na escola, obtiveram 

diploma de segundo grau, mas não alcançaram as benesses prometidas pelos ideais de 

democracia, sobre os quais baseiam-se essa instituição e nossa sociedade. Como observa 

Bourdieu (2001), a exclusão que se dá nos tempos atuais, é branda, gradual e despercebida. 

Teoricamente, todos têm acesso à escola e têm até a possibilidade de obter o diploma dos níveis 

mais avançados, no entanto, "os alunos provenientes das famílias mais desprovidas 

culturalmente (eu diria também: e economicamente) têm todas as chances de obter, ao fim de 

uma longa escolaridade, muitas vezes paga com pesados sacrifícios, um diploma 



                                                                                                                                                                                           
desvalorizado", e como conseqüência, é mais provável que ocupe posições pouco privilegiadas 

no mercado de trabalho. 

 

Em outro momento de seu depoimento, Claudia fala que seu pai, apesar de "não ter 

estudo, sabe muito da profissão, sabe muito mesmo, em matéria de carro, ele é mecânico e é 

eletricista também, ele entende de instalação elétrica, essas coisa e ele nunca estudou!" e, por 

fim, diz com um certo orgulho que ele já chegou a ganhar mil reais (ênfase no "mil reais") num 

emprego de eletricista. 

Nesse sentido, alunos das camadas populares durante o processo de escolarização vão 

entrando em contato com realidades concretas e atitudes frente à escola que contradizem o ethos 

favorável à escolarização transmitido por membros da família. No entanto, essas histórias não 

possuem apenas o aspecto negativo, que seria o de desmotivá-los nos estudos, mas acabam 

servindo para um questionamento sobre o papel da escola em suas vidas. Em outras palavras, 

esses alunos começam a perceber que, nem sempre o sucesso escolar significa um futuro de 

prestígio social, bons salários etc e que, por outro lado, existem pessoas que não obtiveram êxito 

escolar, mas que conseguiram alcançar algum tipo de realização pessoal (Pavan, 1998). 

 

A escolarização de Jorge também não se fez sem questionamentos à respeito das 

limitações da escola frente aos processos sociais mais amplos: 

 
 
"A gente tem uma série de amigos assim, que vai crescendo junto com a gente, aí você (vê) 
as pessoas tomando o caminho errado assim, você fica meio ressentido, perguntando se a 
escola vale a pena ou não." 
 
 
Podemos dizer que tanto o pai de Claudia - com o seu pequeno grau de instrução, quanto 

Jorge percebem, a partir de suas experiências concretas, ainda que no nível individual, uma 

questão amplamente discutida a partir do final da década de 60, que é a não correspondência 

entre a expansão do aparelho escolar e a modificação das estruturas sociais, nem sequer no que 

diz respeito à redução significativa das desigualdades de oportunidades educacionais.     

 



                                                                                                                                                                                           
É importante ressaltar que, além dos conflitos em relação ao valor social da escola, 

algumas das trajetórias analisadas, na presente pesquisa, revelam alguns comportamentos que 

poderiam ser caracterizados de contracultura escolar, no sentido do estudo de Paul Willis (1991). 

Jorge, por exemplo, afirma ter repetido o 1º ano do ensino médio por não assistir às aulas da 

professora de química, de quem não gostava por considerá-la muito intransigente. 

 
 
Ah, não gostava dela porque ela era muito..., era muito intransigente, sabe? Mas foi no 
meu segundo grau que eu aprendi, a conhecer as pessoas, a entender qual o fundamento 
do ensino, entendeu? Pra que que serve o ensino. No segundo grau que eu aprendi, 
conheci pessoas que, pôxa, se não fosse essas pessoas (professores), hoje eu não estaria 
aqui. 
 
 
É claro que não podemos afirmar, com certeza, que todo comportamento desse tipo seja 

uma atitude de resistência frente à cultura escolar, no entanto, é importante reconhecer que 

dimensões dessa cultura são personificadas na figura do professor, que mesmo numa posição de 

negá-la, está profundamente mergulhado nela (Ver capítulo 1). 

 

Também temos casos em que a cultura escolar é bem aceita pelo aluno, sem nenhum ou 

quase nenhum questionamento por parte dele. Vinícius por exemplo, como ele mesmo diz, era 

muito caxias em relação à escola, não admitia que ninguém desrespeitasse os professores ou o 

colégio, o reduto do colégio, o que provocou sérios desentendimentos com os outros alunos de 

seu colégio. Nesse caso, a internalização dos valores em prol da escolarização parece estar 

relacionada às singularidades de sua trajetória, marcada por um trabalho incessante dos pais na 

transmissão de um ethos favorável à escolarização, a alfabetização anterior ao ingresso na escola 

e também, um aspecto que envolve a relação entre a afetividade entre pais e filhos e a eficiência 

do trabalho de persuasão. Vinícius diz que: 

 
 
(...) eu fui uma criança criada muito dentro de casa, então eu era muito voltado pra 
questão de estudo, de estudar mesmo, e eu tinha muito prazer em tá estudando, tá 
aprendendo e tá mostrando isso pros meus pais. Eu acho até que era um pouco errado a 
minha forma de agir. Eu gostava de chegar em casa sempre com notas 10, alguma coisa 
do tipo pra ganhar um sorriso dos meus pais (...). 
 



                                                                                                                                                                                           
 
Ao contrário de Vinícius, Claudia, que com todo trabalho escolar da irmã chegou a ser a 

1ª da turma ao final da 4ª série, revela sua resistência a alguns aspectos da cultura escolar: 

 
 
Fiz a 5ª série. Eu tava com dez anos na 5ª série e na mesma escola, e eu era pequenininha, 
sentava lá na frente, tinha negócio de formar e tal, eu odiava aquilo, negócio de formar, 
cantar hino nacional, ih... não era comigo, eu não gostava, não. 
 
 
 
Apesar de todo um certo ethos transmitido pela famílias dos sujeitos em questão, a 

continuidade dos estudos (incluindo a aspiração de fazer faculdade) só começa a fazer sentido e, 

portanto, a fazer parte de um projeto na medida em que entram em contato com um grupo de 

iguais e professores que vêm encorajar ambições que, na maioria das vezes, superam as 

expectativas construídas no estrito círculo da família. Veremos a seguir que a dificuldade de 

acesso no mercado de trabalho após a conclusão do ensino médio, também pode funcionar como 

propulsora do desejo de continuar os estudos, e de ingressar numa faculdade. 

 

Para os pais, o projeto de ascensão social parece ser a força motriz de toda a mobilização 

escolar empreendida. Mas para os filhos-alunos, atrelada à ascensão social, pode estar também a 

valorização do saber escolar, como pudemos observar em depoimentos que expressam o gosto 

por fazer os trabalhos escolares (no caso de Kelly), o gosto pela discussão nas aulas de 

sociologia (José) e história (Léo) ou a lembrança de uma apresentação de trabalho para toda a 

turma, realizada na 6ª série (no caso de Claudia): 

 
 
(...) tinha um trabalho sobre HIV (...) A gente foi no posto de saúde, pegamos camisinha, 
né? pra poder distribuir na sala, ficou um trabalho legal. Aí, a gente pegou no dia da 
apresentação, o pessoal começou a fazer um monte de pergunta, a gente respondendo, a 
gente estudou bastante, aí tiramo o primeiro lugar no... no trabalho, foi super legal, aquele 
dia ali foi muito legal mesmo. 
 
 
 
Há ainda aqueles que não valorizam apenas o saber estritamente escolar, manifestando 

um certo encantamento pela cultura erudita, numa atitude de negação à sua cultura de origem e, 



                                                                                                                                                                                           
portanto, de desvalorização dos saberes herdados de seus pais. Léo, que já gostava de ler antes de 

ingressar na escola, fala do gosto por teatro, pela leitura e por escrever poesias. Aliás, fazer teatro 

no colégio foi um dos acontecimentos que marcou o momento em que começou a compreender o 

estudo, se gostaria mesmo de estudar ou não. 

 
(...) eu gosto muito de cultura, gosto muito de ler, tô sempre lendo, tô podendo ler eu leio, 
de informação útil, né? Assim, eu tenho muitos professores, muitos professores aqui da 
UERJ são meus grandes amigos, tem muitos alunos daqui da UERJ e outra universidade 
também que são meus amigos. Assim, na verdade quando a gente sai, assim, pra tomar 
uma cerveja, pra escutar um samba, pra escutar um rock, a gente está sempre falando 
sobre cultura de alguma forma, aí isso é interessante, não é aquele papo: Ah! Como é que 
vai a mulher do outro? Não tem isso. É um papo mais cultural do que outra coisa, aí é 
muito legal, acaba sendo divertido, você bebe, escuta uma boa música e acaba aprendendo 
alguma coisa (...), e aproveita a noite. 
 
 
 
Léo faz questão de se autodenominar autodidata, referindo-se aos membros de sua família 

com expressões do tipo: "ninguém nunca ligou muito pra estudo" e "nada assim de gostar muito 

de conhecimento", utilizando o fato do pai ter vindo da roça e a mãe do subúrbio como 

justificativa para tal atitude frente à escolarização. Ao mesmo tempo em que dá um sentido 

individual à curta escolarização de sua família, como se tudo se tratasse de gostos ou dons, 

desconsidera o valor do saber construído pela experiência. 

 

Tais concepções vêm carregadas de, pelo menos, dois preconceitos, cuja participação da 

escola na perpetuação de ambos é notável. O primeiro é o que considera cultura apenas o 

conhecimento erudito, o saber transmitido pela escola e privilégio das elites, como se as camadas 

populares representassem um não saber ou uma cultura menor. No entanto é preciso reconhecer 

o papel desse significado na adesão de Léo à escolarização, uma vez que ao mesmo tempo em 

que são negados os saberes familiares, há um empenho na apropriação dos saberes eruditos, um 

dos requisitos para o sucesso nos estudos. Como diz Bourdieu (2001), há casos em que o filho, 

na busca por uma vida diferente, deve negar a vida do pai, rejeitando herdar e ser herdado toda a 

empreitada paterna. Nesse caminho, que pode ser o de uma escolarização mais prolongada, o 

preço que ele paga é afastar-se cada vez mais, culturalmente, de sua posição de origem e, 



                                                                                                                                                                                           
portanto, dos membros de sua família. Isso pode explicar porque Léo diz: na verdade, sempre 

fui, assim, o mais estranho da família. 

 

O segundo preconceito, implícito em seu depoimento, é o do mito de que as famílias das 

camadas populares não valorizariam a escolarização dos filhos. O presente trabalho e os estudos 

de outros vários autores (Carvalho, 1982; Fonseca, 1994; Pavan, 1998; Portes, 2000; Viana, 

2000; Zago, 2000) vêm mostrar que a valorização da educação é também característica das 

camadas populares, no entanto, para grande parte da população brasileira que vive em condições 

materiais muito vulneráveis, a escola tende a ficar em segundo plano. Um outro fator importante 

nos processos de escolarização das camadas populares é que a escola, através de avaliações 

negativas ao desempenho desses alunos, acabam por desencorajá-los a continuar os estudos, 

legitimando a posição desprivilegiada dessas pessoas no mercado de trabalho. Nesse sentido, as 

vastas experiências negativas daqueles que tentaram e não conseguiram prosseguir nos estudos 

servem antes de nada para alimentarem ainda mais a concepção de alguns pais de que "estudar 

não leva a nada" ou de que seu filho "não dá para os estudos". 

 

É chegada a hora de começar a trabalhar: a conciliação entre trabalho e estudo 

 

A iniciação ao mundo do trabalho nem sempre é precedida de uma preparação para um 

tipo de ocupação específica, em outras palavras, não se espera obter um diploma para faze-la. Ao 

contrário, a realidade concreta de alguns dos sujeitos entrevistados e, claro, de uma grande parte 

da população brasileira, é começar a trabalhar com o que surge como possibilidade (Anexo 2F). 

Jorge, que começou a trabalhar com 14 anos, já tentou muita coisa: tomou conta de carros, 

vendeu sanduíche num trailler da praia, trabalhou na xerox do colégio, sem contar a ajuda ao pai, 

nos trabalhos de pedreiro. 

 

É interessante ressaltar que esse "trabalhar com o que surge como possibilidade" para 

alguns sujeitos da pesquisa em questão, deve ser um tanto relativizado. Apesar daqueles que 

estão desempregados, no momento, precisarem muito de um trabalho remunerado, eles não 

parecem cogitar a possibilidade de um trabalho manual, por exemplo, característico de seus pais. 



                                                                                                                                                                                           
A partir de um certo grau de escolaridade, que pode às vezes, ser mais elevado que de todos os 

membros da família, os filhos de trabalhadores não se vêm realizando trabalhos "pesados" como 

seus pais. É como se certos trabalhos "não fossem mais pra eles", como podemos observar na 

fala de Luciana que começou a trabalhar no último ano do curso de formação de professores, 

após descobrir que estava grávida, e hoje está desempregada por não conseguir escola para 

lecionar: 

 
 
(...) aí, eu comecei a trabalhar numa lanchonete perto de casa, aí, vi que não era pra mim 
porque eu tava estudando muito, então não valeria a pena trabalhar como garçonete, aí eu 
fui trabalhar em escolas fazendo estágio remunerado (...) 
Podem ser vários os motivos que levam um jovem das classes populares a iniciar-se no 

mercado de trabalho. Reduzir esse caminho a apenas as carências materiais é perder de vista o 

papel da subjetividade nessa trajetória, que vai sendo construída a partir do ethos familiar, das 

influências do grupo de iguais (vizinhos, amigos, primos) e do papel da mídia. A educação 

familiar sob a ética do trabalho, o trabalho da mídia na criação de um número cada vez maior de 

necessidades e a visão de que é preciso adquirir uma autonomia mínima, podem ser alguns 

motivos a partir dos quais os jovens, mesmo os que pretendem continuar os estudos, optam por 

iniciar-se no mercado de trabalho (Portes, 2000). 

  
 
Quando eu tava no primeiro ano, passei pro primeiro ano do 2º grau eu tava com 14 anos, 
entendeu? Aí, eu pensei já em arrumar um emprego né? pra mim... pra mim ganhar um 
dinheiro porque minha mãe... moro com a minha mãe, morava com a minha mãe, meu 
irmão e meus outros dois irmãos, só que (...) era só minha mãe. Então, eu queria comprar 
as coisas pra mim, entendeu? Roupa, fazer cursos, sabe? E minha mãe não tinha dinheiro 
pra pagar, aí eu tive que é..., tentar arrumar, aí comecei, aí arrumei um emprego... 
(Claudia, cujo primeiro emprego foi de professora de pré-escola) 

 
 
 
 Marques (1997) observa que a iniciação ao trabalho, para esses adolescentes, dá-se 

também na perspectiva de constituição de identidades, marcando o período de transição do 

mundo infantil para o mundo adulto. Momento em que torna-se necessário "ostentar marcas 

visíveis de pertencer à categoria jovem, principalmente àquelas transmitidas pelos meios de 

comunicação" (p. 71). 

 



                                                                                                                                                                                           
 (...) eu fui trabalhar com 15 anos, não tinha muita opção, não. Não tinha muita opção, 
não, cara. Pôxa, não tem condição do teu pai ficar te bancando, é... você só estudar. 
Chega uma hora que pô, tu tem que correr atrás do teu, tem que correr atrás do teu, pra vê 
se... Nem sei se é certo ou errado, cara. De repente seria melhor até ter um..., mas não tem 
condições, às vezes você quer teu dinheiro, quer uma coisa melhor pra você, não quer 
depender de ninguém assim. Pô, tu já vê tua família numa necessidade tremenda, tu ainda 
vai... é... ficar só em casa, aí já é tachado de vagabundo já, cara. Já é tachado de 
vagabundo. Com 15 anos assim, tu vê nas famílias que tem mais condições, pô, o moleque 
estuda lá até 20 anos, até paga a faculdade, aí depois que ele vai trabalhar. Pô, nas 
famílias mais pobres, não. Você com 15 anos, pô, já é tachado de vagabundo se não tiver 
trabalhando, se não tiver fazendo nada, se não tiver correndo atrás de alguma coisa. 
(Bruno, primeiro emprego de office-boy) 

 
 

 A fala de Bruno nos ajuda a pensar o quanto a questão é complexa nas suas 

determinações. Ao mesmo tempo em que ele olha para sua iniciação ao trabalho como uma 

fatalidade - referindo-se à falta de opção, ressalta o caráter subjetivo desse percurso, ao falar da 

importância de não depender de ninguém e de não ser tachado como vagabundo. É importante 

ressaltar que é uma fala de quem percebe claramente um componente de classe na determinação 

da iniciação ao trabalho e a sua vinculação com a escolarização. 

  

Como observa Zago (2000: 26) é chegado um momento na vida de parte dos filhos das 

camadas populares, por volta dos 14 anos, em que ter uma ocupação remunerada corresponde a 

um desejo da família e do próprio filho, que quer ter sua independência financeira. No entanto, 

"em vários casos, em razão de uma maior estabilidade de renda, mas também das práticas 

educativas adotadas pelos pais, é bem visível a ação destes a fim de preservar os filhos do 

trabalho durante o ensino fundamental" e, às vezes, até o médio. 

  

Kelly, Bel e Mariana fazem parte desse grupo de família que apoia o filho nesse sentido, 

mesmo quando as condições materiais não são favoráveis, com a intenção de poder dar-lhes o 

que nunca tiveram. Kelly quis trabalhar com 15 anos, quando cursava a 5ª série, mas a mãe não 

permitiu por achar que ela deveria priorizar os estudos para que no futuro, tivesse um trabalho 

digno. Pensando que iria logo conseguir um trabalho, fez um curso de patologia clínica, mas até 

hoje não consegue emprego, atribuindo à idade (25 anos). Bel, cuja mãe - empregada doméstica 

e responsável pelo sustento da família - sempre fez de tudo para que a filha não precisasse 



                                                                                                                                                                                           
trabalhar enquanto estudava, começou a trabalhar quando cursava o último ano do ensino médio 

porque a mãe foi impedida de trabalhar, devido a um problema de saúde. Mariana, a única que 

nunca trabalhou e que não procura emprego fala que o pai deu essa chance de não começar a 

trabalhar agora, para se dedicar mais aos estudos esse ano. Acha que, como ele não conseguiu, 

quer que os filhos obtenha esse sucesso. 

    

Portes (2000) observa que para esses pais9, a entrada no mercado de trabalho parece 

significar um desvio de rota quase irrecuperável no futuro, quanto à esperança de se conseguir 

um trabalho digno ou de se obter sucesso nos estudos. 

A convicção de que estudo e trabalho são atividades excludentes também permeia a 

subjetividade de vários alunos, a fala abaixo caracteriza a entrada no mercado de trabalho como 

sendo quase um caminho sem volta. 

 
Aí, eu gostei do estudo e continuei, só que nesse tempo eu tive que trabalhar e eu 
trabalhava de noite, quer dizer, era uma complicação, ou estudava ou trabalhava, minha 
vida sempre foi assim , até os dias de  hoje. (Léo) 

 
 
 É claro que o aluno-trabalhador não está fadado a um baixo rendimento escolar pelo fato 

de estar trabalhando. Aliás, "a combinação do trabalho com o ensino não é impossível, nem 

mesmo indesejável; é o caráter classista da escola que joga um papel decisivo na definição do 

sucesso ou do fracasso nos estudos" (Rodrigues, apud Zago, 2000: 38). No entanto, essas 

concepções, de pais e alunos pertencentes às camadas populares, a respeito da conciliação entre 

trabalho e estudo, não são construídas sem base na experiência concreta. Parecem ser criadas a 

partir de vivências dos pais, do grupo de iguais e até mesmo da experiência própria desses 

alunos, que tão logo tornam-se conhecedores das condições de trabalho e de salários nas funções 

de pouca ou nenhuma qualificação profissional. 

 

 É importante ressaltar que estamos falando do trabalho produtivo numa sociedade 

capitalista que, portanto, se realiza sob o domínio do capital, e constitui-se de negatividade, 

alienação de vida. Como observa Frigotto (1989) "nas relações capitalistas trabalhamos para 



                                                                                                                                                                                           
viver, para produzir um meio de vida, mas nosso trabalho não é vida em si, porquanto trata-se de 

uma atividade imposta por uma necessidade externa - a necessidade do capital" (p.25).  

 

As experiências de trabalho vivenciadas por aqueles que realizam funções pouco 

qualificadas, como é o caso de grande parte da população brasileira, são marcadas não só por 

baixos salários, mas também pelo não cumprimento dos direitos trabalhistas e por uma longa 

jornada de trabalho - o que acarreta um desgaste físico e emocional muito grande. 

  

A história de Claudia é emblemática desses aspectos do trabalho. Quando tinha 14 anos, 

arrumou o primeiro emprego: dar aula numa escolinha na casa de uma dona, em que ganhava R$ 

50,00 por mês (ano de 1998), o que considerou dinheiro pra caramba, na época. Até o 3º mês ela 

(a dona da escola) pagou direitinho, depois foi enrolando, aí eu falei: Ah, vou sair. Conseguiu, 

por sorte, o segundo trabalho, sem o qual não poderia concluir o curso na escola de enfermagem. 

O que a aluna chama de sorte foi um emprego de recepcionista numa clínica particular, sem 

carteira assinada, sem horário de almoço, de 2ª à 6ª, das oito às seis da tarde, que lhe rendia um 

salário de R$ 190,00 (no ano 2000). Nesse mesmo período, a aluna, que já estudava à noite, 

diante da exigência do estágio para a conclusão do curso de enfermagem, encontrou como saída 

os plantões de madrugada. 

 
 
(...) saía do serviço (em Japeri), eu ia pra escola (em Queimados) né? Porque já me 
arrumava lá mesmo na clínica, entendeu? Já me arrumava lá, quando dava pra tomar 
banho lá, eu tomava né, porque era muito paciente, porque era clínica neurológica, clínica 
de doido mesmo, eles me deixavam doidinha lá, aí eu saía de lá, eu ia direto pra estação 
né? Correndo, não passava em casa, porque... com fome, muitas vezes com fome, porque 
não tinha horário de almoço, eu não podia fechar pra almoçar não, entendeu? Se eu fosse 
almoçar, eu tinha que almoçar lá, e não dava... lá não tinha como esquentar comida, nada, 
entendeu? Eu levava uma marmitinha pequenininha assim, aí quando dava pra..., tinha um 
barzinho aqui do lado, eu falava pra deixar a marmita lá naquele negócio que esquenta 
assim, eu deixava lá, depois ia lá, pegava, mas tinha muitas vezes que o bar não abria, aí 
eu comia comida fria mesmo, entendeu? Às vezes, aí tinha que comer muito rápido né? Um 
monte de gente chegando, sabe? Querendo informação e eu..., eu ca boca cheia pra poder 
falar com o pessoal né? Aí eu comia às vezes muito rápido, depois eu ficava passando mal, 
comer tão rápido, não mastigava a comida direito né? Aí eu pegava, saía de lá, é..., 6 
horas da tarde né, que eu tinha que fechar lá, ia correndo pra estação, pra ir pra escola, aí 
chegava na escola, assistia aula até 10 hora da noite, saía de lá direto pro hospital, 
voltava né? Porque o hospital era na minha cidade mesmo (em Japeri), mas só que tinha 



                                                                                                                                                                                           
que, além de voltar de trem, eu ainda tinha que pegar um ônibus pra ir pra lá, aí eu 
chegava lá no hospital já, né? Chegava no hospital tinha que trabalhar a noite toda. 

 
 
 

Mas, as histórias narradas não trazem apenas o lado negativo do trabalho. Há também 

relatos de como o trabalho, sobretudo o informal, foi um espaço interessante de socialização em 

determinados meios e também, por vezes, divertido, como o caso de Jorge, que começou a 

trabalhar tomando conta de carros, aos 14 anos aproximadamente. 

 
 
 
 
 
Porque era uma coisa bem fácil de fazer, não precisava de tanta experiência, sabe? Era só 
estacionar o carro e ficar olhando. Ficava lá, aí se divertia, tal, ficava lá na beira da 
praia, tomando conta de carro, bem fácil. Agora tá difícil, agora é muito disputado, o 
ponto é muito disputado, mas antigamente era bem fácil. 

 
 
 
E para continuar estudando... O ensino noturno10

  

A primeira mudança na vida escolar desse aluno, conseqüência direta da entrada no 

mundo do trabalho, é a mudança de turno que, às vezes, vem acompanhada de mudança de 

escola e que pode ter uma série de desdobramentos. De acordo com Zago (2000), nas camadas 

populares é sempre dentro destas modalidades que o futuro escolar é projetado, na perspectiva de 

uma conciliação entre estudo e trabalho. 

 
 
(...) na 7ª série eu saí do colégio porque eu precisava estudar à noite, porque aí eu arrumei 
um emprego de carteira assinada e fui trabalhar, aquela coisa toda (...) Eu tinha 16..., 
17..., 17 anos. Aí comecei a trabalhar e eu tive que sair, né? Do colégio, não, ou eu bem 
saía ou estudava à noite. Aí fui pra noite, aí aquela coisa, né? Pô, à noite é complicado, à 
noite é mesmo pra quem trabalha, aí você chega cansado, aquela coisa e..., não tinha 
como assim tá assistindo todas as aulas, não era aquela atenção que você tem quando você 
tá estudando à tarde ou quando tá estudando é..., de manhã, quer dizer, não é a mesma 
coisa, modifica muita coisa e você não consegue absorver muito o conhecimento, enfim. 
(José) 

 



                                                                                                                                                                                           
 O curso noturno é a opção para o aluno trabalhador, e faz parte da realidade brasileira há 

muitos anos. De acordo com Carvalho (1986), os cursos noturnos surgiram nos anos 50, em São 

Paulo, atendendo às reivindicações populares em prol da expansão do antigo ginásio (5ª à 8ª 

série). "À medida que foi-se alterando a composição demográfica e a urbanização, por força 

principalmente da ampliação dos setores industrial e de serviços, o período noturno foi sendo 

"reservado" para os que trabalham" (p.4). 

  

O que seria uma oportunidade de democratização do acesso à escola, serviu muito mais 

para evidenciar uma característica marcante da escola numa sociedade de classes: a exclusão dos 

mais desfavorecidos. Como observa Balzan (1986), "o povo chegou à escola, mas esta pouco ou 

nada tem a lhe oferecer. Altos índices de evasão e reprovação, poderiam ser substituídos por 

altas taxas de permanência na escola e elevados percentuais de promoção" (p. 15/16). 

Infelizmente, esse estudo publicado em meados da década de 80 não está desatualizado para os 

dias de hoje. Os números em relação à reprovação podem ter caído11, mas não podemos atribuir 

esse fato a mudanças significativas no sistema público de ensino, e sim, em parte, aos programas 

de aprovação automática que, desta forma, só servem para mascarar todo esse processo de 

exclusão ao qual estão submetidos os mais pobres. 

 

O grupo participante dessa pesquisa apesar de não representar a experiência escolar da 

maioria dos estudantes brasileiros, no que diz respeito aos números de reprovações e evasões, 

traz histórias de um ensino médio de baixa qualidade, com falta de professores, greves extensas, 

características atribuídas não apenas ao curso noturno, mas à escola pública de maneira geral. Os 

depoimentos falam também da perda de aproveitamento, por motivos óbvios: cansaço, sono e, 

consequentemente, dificuldade de concentração. As jornadas diárias, de oito horas ou mais que 

se estendem, às vezes, até sábado, configuram-se em mais um obstáculo ao aprendizado desse 

aluno, que pode começar, inclusive, a diminuir a sua freqüência em sala de aula. Toda essa carga 

de atividades contrasta-se com a visão de adolescente divulgada pela mídia: aquele sai para se 

divertir, para conhecer pessoas e lugares novos. 

  
 



                                                                                                                                                                                           
E você trabalha a semana toda, aí quando chega no sábado ou domingo você quer estudar, 
mas não consegue. Aí, você fala: ah, eu vou sair, vou não sei pra onde. Nem no sábado, 
que eu também trabalho no sábado, só tenho domingo mesmo. Aí, eu fico pensando: eu vou 
sentar pra estudar, eu vou sentar pra estudar, aí eu não agüento, eu tenho que ir pra 
algum lugar (risos) porque eu não agüento ficar em casa a semana toda e quando chegar 
no domingo ainda tem que ficar em casa pra estudar. Aí, né mole não. 
(Bel) 
 
 
 
 José, com 25 anos, questiona o uso do termo adolescência porque os jovem das classes 

populares não sabem o que é isso porque você tem que ajudar seu pai e tudo, mãe, essas coisas 

assim, quer dizer você acaba não aproveitando muito. Diz ter sido muito brincalhão até a quinta 

série, buscado aproveitar a vida, sendo que depois começou a criar juízo, deixando de ser bobo 

como foi até essa época e passando a ter cabeça de 25, 26 anos. Bruno também chama atenção 

para essa fase da sua vida caracterizando-a como uma fase em que se descobre que tem que 

estudar para ser alguém na vida ao mesmo tempo em que você fica meio na parte da 

adolescência, meio na rebeldia. 

  

O ensino médio tecnológico ou profissionalizante é outra marca da escolarização dos 

sujeitos participantes desse estudo. A intenção de aumentar suas chances de inserção no mercado 

de trabalho numa profissão relativamente qualificada é o principal motivo pelo qual optaram por 

esse tipo de ensino (Anexo 2B). 

  
... eu fui fazer contabilidade mais assim por ter uma profissão pra depois eu trabalhar, né? 
Dentro dessa profissão, pra que eu num... depois se eu não conseguisse fazer uma 
faculdade, eu ter pelo menos uma profissão pra mim poder trabalhar. Na verdade eu 
trabalho com isso, trabalho com contabilidade. Mas, não foi assim por gostar, foi mais por 
é..., assim, por questão é... financeira, porque se não fosse por questão financeira eu de 
repente faria o normal (quis dizer formação geral) ou até o curso de telecomunicações...  
(José) 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                           
 

 

 

 

 

 

 

 

3.4. A conclusão do ensino médio: as contradições entre as promessas de 

ampliação de oportunidades e a realidade de exclusão 
  

Ao final de um ensino técnico ou profissionalizante, alguns dos alunos percebem que o 

curso está longe de ser garantia de emprego12, além de depararem-se com uma formação que não 

corresponde a exigida nos vestibulares das universidades, chegando por vezes a arrependerem-se 

de tê-lo feito no lugar do curso de formação geral. 

 
 
Porque eu queria ser mesmo professora, de 1ª à 4ª. Mas também me arrependi pra 
caramba, porque agora não tive base nenhuma, não tive química, nem física. Eu devia ter 
feito formação geral mesmo. (Regiane) 

  

Aí no 2º, 3º ano, eu praticamente não estudei... matéria de vestibular, que eu estudava só 
matéria de enfermagem. A única coisa que tinha era português, português e matemática. E 
mesmo assim matemática era aquela matemática financeira, entendeu? Não tinha matéria 
de vestibular. Estudei... minhas matéria era saúde pública, psicologia, neuropsiquiatria, 
era só isso, né, que eu estudava... e microbiologia, essas coisas assim, mas história, 
literatura, química, física, eu perdi tudo... (Claudia) 

 
 
 

Kuenzer (1997) chama atenção para a dificuldade de se encontrar uma identidade para o 

ensino médio, em termos de sua concepção, estrutura e formas de organização, "em decorrência 

de sua própria natureza de mediação entre a educação fundamental e a formação profissional 

stricto sensu". A autora observa que sua dupla função - preparar para a continuidade de estudos e 



                                                                                                                                                                                           
ao mesmo tempo para o mundo do trabalho - lhe confere uma ambigüidade que não pode ser 

tratada apenas como uma questão pedagógica, mas política, por ser "determinada pelas 

mudanças nas bases materiais de produção, a partir do que se define a cada época, uma relação 

peculiar entre trabalho e educação" (p. 77). 

  

Se por um lado, as escolas profissionalizantes, com raras exceções, restringem a parte de 

formação especial ao ensino de formas operacionais, desarticuladas da parte geral do currículo, 

por outro, o ensino de formação geral tem se restringido a um trabalho de cunho academicista, 

sem dar conta sequer de uma formação propedêutica de qualidade. Nesse sentido, as propostas 

de articulação entre a escola e o trabalho não têm conseguido superar a clássica dicotomia entre 

trabalho manual e intelectual, que "só se sustenta a partir dos interesses hegemônicos do capital, 

cuja proposta pedagógica se fundamenta no impedimento ao acesso ao saber enquanto 

totalidade" (Kuenzer, 1988: 54). 

  

Outro aspecto já bastante discutido no campo das pesquisas em educação, mas importante 

de ser lembrado, é que a esse dualismo corresponde à divisão social e técnica do trabalho no 

mundo da produção: de um lado, um ensino técnico destinado a formar os filhos dos 

trabalhadores e de outro, um ensino propedêutico para a preparação dos mais "competentes" à 

universidade. No depoimento abaixo, é interessante perceber o quanto uma questão que tem uma 

determinação social incontestável pode se confundir com uma aspiração pessoal, uma escolha 

livre numa sociedade democrática: 

 
 
(...) passei pra estudar enfermagem, porque eu achei que... eu falei: Bom, eu vou fazer 2º 
grau geral pra quê? Entendeu? Se o meu objetivo mesmo era arrumar emprego, entendeu? 
Ter uma profissão e trabalhar, entendeu? Então o meu objetivo não era negócio de 
vestibular, de entrar na faculdade. Eu não pensava nisso, pensava em trabalhar mesmo, 
ter profissão, né.  (Claudia) 

 
 
 

O ensino médio propedêutico não interessa à grande parte da classe trabalhadora que, 

mesmo quando chega a aspirar pelo acesso à universidade, precisa utilizar esse nível de 



                                                                                                                                                                                           
formação como mediação para o acesso à algum trabalho que possa assegurar as condições 

necessárias ao financiamento e permanência nos cursos superiores (Kuenzer, 1988). 

  

Se o ensino técnico ou profissionalizante não garante nem emprego, nem o acesso à 

universidade, para os alunos das camadas populares, pode-se dizer que o ensino médio de 

formação geral esteja cumprindo seu papel? Que o acesso à universidade é mais improvável para 

o aluno-trabalhador, que cursou o ensino noturno e técnico é uma idéia da qual poucos vão 

discordar, mas o que dizer daquele aluno pertencente às camadas populares, que cursou o ensino 

de formação geral no diurno, sempre considerado bom aluno pelos professores e que descobre-se 

mal preparado para o vestibular? 

 Mariana, que faz parte do segundo grupo, tem uma história escolar de relativo sucesso 

escolar: era ótima aluna no primário, suas notas começaram a cair a partir da 5ª série, mas 

continuou sendo uma boa aluna. Nunca repetiu uma série, o que atribui ao seu esforço e ao 

desempenho dos professores, que estavam sempre em cima. No entanto, fala de sua dificuldade 

de escrever que, como ela mesma sabe, não é uma característica intrínseca sua. 

 
 
E português é essa luta, continuo... Continuo com dificuldade. Interpretação de texto e 
redação, até hoje. Mas sei, entendeu? Tenho a noção, mas tenho uma grande dificuldade, 
tenho um grau ali muito grave, foi uma falha (de ensino) que eu carrego até hoje comigo. 
(...) Porque se, como os (professores) do 2ºgrau disseram, se eles começarem a estimular 
os alunos a praticarem a escrever desde a 1ª série, eles vão chegar num nível bom no 2º 
grau. Muitos alunos, eles tiveram que reeducar. Começar a explicar tudo de novo aquele 
processo todo. 

 
 

Retomando o que disse no primeiro capítulo, os alunos das camadas populares estão 

saindo da escola com grandes dificuldades no que diz respeito ao uso da escrita para a 

formulação e expressão de suas idéias. Como observa Soares (2000), a escola alfabetiza mas não 

"letra". Não basta ensinar às crianças a ler e a escrever, é preciso criar meios para que elas 

pratiquem isto, compreendendo a importância dessas habilidades fora dos muros da escola. 

 

A autora lembra que, além do professor de português, é trabalho dos professores de 

história, geografia, ciências "letrar" o aluno naquela área. É bom que fique claro que, embora o 



                                                                                                                                                                                           
professor tenha um papel importante nesse quadro, responsabilizá-lo seria, além de injusto, 

reducionista demais do ponto de vista da produção de conhecimento sobre esse assunto. 

 

A partir da recente experiência como professora da rede estadual no Rio de Janeiro, tenho 

percebido os entraves a esse letramento de que fala Soares. Pela própria concepção de escola, 

com toda a sua estrutura de divisão de tempos e organização curricular, a única disciplina que 

fica responsável pela leitura e escrita é a Língua Portuguesa. Nesse sentido, para os alunos que 

não trazem de seus ambientes familiares o hábito de leitura de jornais ou revistas, essa prática 

restringe-se aos tempos das aulas de português. Com algumas exceções, nós, professores das 

outras disciplinas, por vários motivos que não cabe aqui enumerar, nos preocupamos com o 

ensino dos conteúdos restritos à nossa área de conhecimento, reproduzindo exercícios do livro 

didático, que muitas vezes não estimulam o raciocínio, e priorizando, nas avaliações bimestrais, 

questões objetivas em detrimento das discursivas. Como trabalhar diferente disso, com uma 

formação que preza pelo conteúdo e não pelo estímulo ao ensinar a aprender? Como trabalhar a 

escrita em sala de aula e desenvolver avaliações discursivas, em turmas com quarenta alunos, o 

que se agrava com o número exagerado de turmas que os professores precisam ter para obterem 

um salário melhor? 

 

O quadro é bastante complexo, pois, além dos já mencionados, envolve fatores que vão 

desde os métodos de ensino da língua portuguesa, que privilegiam os amplos conteúdos 

gramaticais em detrimento da prática da leitura e escrita, até a ausência de bibliotecas nas 

escolas, preço dos livros, revistas e jornais, enfim, há muito o que fazer no que diz respeito à 

uma política cultural (Soares, 2000). 

 

Nesse momento, faz-se necessário lembrar que esse capítulo não tem a pretensão de 

aprofundar cada aspecto da escolarização dos sujeitos participantes da pesquisa, até porque sobre 

cada um deles (ensino noturno, ensino técnico, relação trabalho/escola, etc) já existem uma 

infinidade de estudos e, portanto, apenas um desses temas seria suficiente como assunto para 

outra dissertação. 

 



                                                                                                                                                                                           
A intenção maior desse trabalho, e mais especificamente desse capítulo, é contribuir para 

a construção de uma discussão que problematize a inclusão das camadas populares no sistema de 

ensino brasileiro, saindo um pouco das críticas da falta de qualidade do ensino público, que 

podem servir apenas para endossar a concepção daquilo que é público como sendo 

intrinsecamente desqualificado e, portanto, servir aos interesses privatizantes. Além disso, é 

preciso ficar atento aos discursos liberais sobre qualidade de ensino que submetem esse conceito 

a critérios de competitividade, produtividade, controle, etc (Marques, 1997). Fala-se, então, de 

uma qualidade bem diferente da idealizada por aqueles que são comprometidos com uma 

educação voltada a formar cidadãos conscientes e atuantes na busca de uma sociedade mais justa 

e igualitária. 

É claro que há muito o que fazer para melhorar a formação de nossos alunos na escola, 

mas uma questão faz-se necessária: se os filhos-alunos das camadas populares, mesmo quando 

são considerados bons alunos e concluem o ensino médio, não obtém sucesso no vestibular ou 

não conseguem ter acesso ao mercado de trabalho, isso se deve apenas à falta de qualidade no 

ensino público ou à inadequação dos meios utilizados pela escola? 

 

Utilizando, como base, o artigo de Bourdieu & Champagne (2001) gostaria de ressaltar 

algumas questões sobre as contradições no sistema de ensino, que se deram a partir da entrada no 

jogo escolar de categorias sociais até então excluídas da escola. É bom lembrar, que essas 

contradições não restringem-se a ela, pelo contrário, constituem-se expressão de contradições da 

sociedade atual. 

 

Os autores observam que, com o acesso de novas camadas da população em níveis de 

ensino até então inacessíveis, a tendência é que haja ajustamentos insensíveis e inconscientes das 

estruturas e disposições como uma forma de "solução" das contradições causadas por essa nova 

situação. Antes, havia uma grande massa excluída da escola: que não chegava a freqüentá-la ou 

que não ultrapassava as séries iniciais de ensino. Hoje, é de conhecimento de todos, o número 

crescente de crianças matriculadas na escola e, para uma fração, ainda que pequena, das camadas 

populares, a conclusão do ensino médio já é uma realidade. 

 



                                                                                                                                                                                           
Quais são esses ajustes de que falam Bourdieu & Champagne (2001:221), "'preço a pagar' 

para que sejam obtidos os benefícios (especialmente políticos) da 'democratização'"? O primeiro 

deles é a modificação no valor econômico e simbólico dos diplomas. Nessa direção, a 

observação de Bruno faz sentido: Segundo grau você já não tá mais com...., não tem mais leque 

de nada, não tá te garantindo mais nada. E não tem jeito, tem que estudar. Esses alunos 

percebem que não basta ter êxito no ensino médio para ter acesso às posições sociais que podiam 

ser alcançadas com os certificados escolares, em outros tempos, ou seja, nos tempos em que 

sujeitos das camadas populares não freqüentavam o ensino médio. 

 

 

Outra questão a ser colocada é a da diversificação dos ramos e estabelecimentos de 

ensino que atrelada a procedimentos de orientação e seleção cada vez mais precoces, funciona 

como uma forma de "colocar cada um" no seu lugar social, mantendo as aparências da 

democratização. No Brasil, a diversificação dos ramos de ensino pode ser observada nas 

dualidades: noturno x diurno, regular x supletivo, ensino médio profissionalizante x 

propedêutico, particular x público, dentre outras, mas também temos uma diversidade de ensino 

dentro das redes particulares, assim como da própria rede pública.  

 

Na rede pública de ensino, há as escolas municipais e estaduais, cujo quadro atual é de 

conhecimento do senso comum como: carência de pessoal, de infra-estrutura adequada, número 

grande de alunos por turma, baixos salários, etc. E de um outro lado, vinculados à esfera federal, 

há o Colégio Pedro II, os Colégios de aplicação e as escolas técnicas federais, que apesar das 

carências materiais decorrentes de uma política neoliberal de governos anteriores, são 

tradicionalmente reconhecidas pelo alto nível de ensino, mas também pelas formas de ingresso 

altamente seletivas, o que as torna estabelecimentos predominantemente ocupados por filhos das 

camadas médias e altas. 

 

Atrelada a lógica da transmissão do capital cultural, a diversificação oficial em ramos de 

ensino, faz com que o sistema de ensino, 

 



                                                                                                                                                                                           
(...) amplamente aberto a todos e, no entanto, estritamente reservado a alguns, consiga a 
façanha de reunir as aparências da "democratização" com a realidade da reprodução que 
se realiza em um grau superior de dissimulação, portanto, com um efeito acentuado de 
legitimação social.   (Bourdieu & Champagne, 2001, p. 222)  

  

Desta forma, a Escola continua a excluir, mas a partir de agora mantém em seu interior 

aqueles que exclui, encaminhando-os aos ramos de ensino mais ou menos desvalorizados, a 

partir dos quais obterão um diploma desvalorizado; e, se fracassam são voltados a uma exclusão 

mais estigmatizante, na medida em que, aparentemente, tiveram "sua chance"; e mais total, na 

medida em que uma parte cada vez maior de postos no mercado de trabalho está reservada, por 

direito, e ocupada, de fato, pelos detentores de um diploma.  

  

Nesse sentido, os "excluídos do interior", como denominam Bourdieu & Champagne, 

fazem parte de uma das contradições mais fundamentais do mundo social em seu estado atual: 

 
particularmente visível no funcionamento de uma instituição escolar, que sem dúvida, 
nunca exerceu um papel tão importante (...) como hoje, essa contradição tem a ver com 
uma ordem social que tende a cada vez mais a dar tudo a todo mundo, especialmente em 
matéria de consumo de bens materiais ou simbólicos, ou mesmo políticos, mas sob as 
espécies fictícias da aparência, do simulacro ou da imitação, como se fosse esse o único 
meio de reservar para uns a posse real e legítima desses bens exclusivos.  (p. 225) 

 
 
 
3.5. O sonho de ingressar na universidade: universo distante da realidade 

concreta das famílias populares (Anexo 3) 
 

A fim de enriquecer essa discussão com mais elementos de análise, é interessante 

observar o nítido contraste entre essas trajetórias e as de alunos pertencentes às camadas médias 

intelectualizadas, analisadas por Nogueira (2000)13. À semelhança dos aqui analisados, os 

percursos encontrados pela autora fazem-se sem rupturas, no entanto, um aspecto é contrastante: 

todos parecem desembocar na universidade como que "naturalmente". Mais do que uma decisão, 

a ida para universidade aparece, nesses casos, com a força de uma quase evidência. 

 
 



                                                                                                                                                                                           
Na grande maioria das entrevistas, os interrogados manifestam, explicitamente ou em 
filigrana, a certeza íntima de que a chegada à universidade é inevitável e está inscrita em 
seu destino escolar, mesmo nos casos em que a trajetória não se pauta pelos padrões de 
excelência, tal como os define a instituição escolar. (p. 132/133) 
 
 
(...) Eu não sabia separar se era uma coisa realmente minha ou se era uma coisa que ele 
(o pai) foi colocando na minha vida como uma certeza, de que eu tinha que fazer 
faculdade. Então, eu não sei te dizer se para um garoto de 13,14 anos, ele falar que vai 
fazer faculdade é uma coisa dele, é uma coisa íntima, ou se era influência da família. 
Minha mãe havia feito, meu pai havia feito. Era uma carreira normal. Eu não entendia 
muito bem alguma coisa fora disso. (Rafael, estudante de Engenharia de Minas.) 
(Nogueira, 2000: 133) 
 
 
Enquanto para aqueles alunos, filhos de professores universitários, o universo acadêmico 

faz parte de suas vidas desde sempre, podendo ser internalizado como o único destino provável, 

para os sujeitos participantes dessa pesquisa, mesmo entre os que "sempre" pensavam ou 

sonhavam em fazer faculdade, o vestibular só aparece como uma idéia concreta ou como uma 

possibilidade real a partir de um conjunto de circunstâncias que podem aparecer combinadas ou 

não, tais como: a orientação ou conselhos de amigos, professores e/ou membros da família; ou o 

fato de cursar o ensino médio em uma escola, cuja aspiração do grupo de iguais ou da própria 

escola caminha nesse sentido. 

 
Ali no colégio onde eu estudava, nós conseguimos formar um grupo pré-vestibular, aí 
aquele embalo, aquele embalo todo, aí eu tentei pra Direito na UFRJ sabe.          (Jorge) 
 
Agora, do meu segundo grau apenas três não tentaram (o vestibular), de uma turma de 
trinta e dois alunos, três desistiram. Todos os outros tentaram, não pra mesma área. Aqui 
na UERJ tem cinco colegas meus, se não me engano (...) Porque todo mundo sempre, nós 
assim... sempre conversamos e tal. Todo mundo tinha vontade mesmo de tá fazendo isso, 
de tá buscando aprender mais. (...) a grande maioria (dos professores) incentivava e já era 
uma coisa de cada um mesmo, todo mundo já tinha essa necessidade e tal.         (Vinícius) 
 

É interessante observar que, ao contrário de Rafael, que destaca em sua história a 

dificuldade de separar até que ponto a carreira acadêmica é um desejo pessoal ou é fruto do 

processo de socialização familiar, alguns sujeitos entrevistados nesse trabalho, ao falarem sobre 

o porquê do vestibular, freqüentemente, remetem-se a algum acontecimento específico, situado 



                                                                                                                                                                                           
na reta final da trajetória escolar. E por não ser o caminho óbvio a ser traçado, o vestibular 

aparece nos relatos, nitidamente, como uma opção pessoal.  

 

Cabe aqui ressaltar a observação de Zago (2000), que nos lembra a importância de se 

considerar o papel do aluno como parte ativa do seu próprio percurso, bem como das relações 

que ele estabelece com outras instâncias de socialização, seja no bairro, no ambiente de trabalho 

ou outras formas de interação social. Tais dimensões não eram consideradas por uma sociologia 

centrada unicamente no conjunto de variáveis, como a origem social e resultados escolares. 

 

O caso de Claudia mostra como a idéia de prestar o vestibular, para membros das 

camadas populares, vai se configurando dentro de um quadro de imprevisibilidades, mas também 

de mobilização e de pequenas oportunidades e conquistas que vão se apresentando no curso de 

suas vidas. Assim, contraditoriamente, a situação de desemprego e a falta de perspectiva futura, 

atrelada ao aconselhamento de uma amiga, podem constituir uma situação favorável à aspiração 

pelo acesso à universidade. 

 
 
Bom, aí, quando eu terminei o 3º ano de enfermagem, eu.. eu tinha 17 anos, eu não podia 
tirar o registro ainda, né? Não podia tirar registro (por não ter ainda 18 anos) e o registro 
era muito caro (...).Fui mandada embora (do trabalho de recepcionista) porque eu tinha 
feito um ano lá e ele (o chefe) não tinha assinado minha carteira, então se eu continuasse 
ele ia ter que me pagar mais, ele ia ter que assinar, entendeu? (...) minha tia foi e pagou 
um curso de informática pra mim fazer, aí comecei a fazer o curso de informática, minha 
tia pagou pra mim, aí eu fiz, aí comecei a fazer currículo assim e deixar em lugares, que eu 
terminei o 2º grau em 2000, aí quando foi em 2001, eu falei: bom, agora vou ter que fazer 
alguma coisa, né? Aí, nisso eu encontrei uma colega minha que já prestava vestibular há 
alguns anos e falou: Pô, Claudia por que você não faz vestibular? Aí eu falei, eu nem sabia 
né, de nada, falei: Nossa! Como é que eu vou fazer vestibular, gente, eu não tenho base 
nenhuma! Entendeu?              (Claudia) 
 
 

Dentre outras questões, é interessante observar em seu depoimento um certo espanto, 

como resposta à orientação da amiga em relação ao exame de vestibular. 

 

A tese da "causalidade do provável", formulada por Bourdieu, parece ser a melhor 

explicação para as diferenças, nos caminhos até o vestibular, entre os alunos das camadas médias 



                                                                                                                                                                                           
intelectualizadas, analisados por Nogueira, e o grupo das camadas populares participante do 

presente estudo, na medida em que estabelece que a propensão ao provável, que orienta as 

aspirações e as condutas dos sujeitos, resulta da interiorização das condições objetivas de 

existência ou, mais precisamente, do "encontro entre um agente predisposto e prevenido, e um 

mundo presumido, isto é, pressentido e prejulgado, o único que lhe é dado conhecer." (Bourdieu, 

2001:111) 

 

Essa tese pode ajudar a analisar a aspiração de Jorge, morador da favela "Cidade de 

Deus", que  quando criança pensava em ser policial e, ao lembrar disso, naturaliza sua aspiração, 

como se todas as crianças quisessem sê-lo, sem perceber, no peso daquela "escolha", o fato de 

ser morador de uma favela, onde a realidade cotidiana é a guerra entre polícia e traficantes. 

 

Pergunto a ele se pensava em prestar o vestibular desde criança: 

Não, desde quando eu era pequenininho não. A gente quando é pequeno pensa em ser 
policial, pensa em ser tanta coisa, né? (você pensava em ser policial?) Ainda penso em ser 
policial, ainda penso. Policial, policial civil, policial militar, tanto faz entendeu? 
 

Sobre como surgiu a idéia de prestar o vestibular, ele diz: 

(...) foi (no) início de segundo grau, depois do segundo grau, assim, já no segundo ano que 
eu via, comecei a entender as coisas direito, como funcionava o sistema... tinha que ter 
injeção de ânimo, né? Pô. Direito, "cê tem que ser advogado". Pô, podia ser advogado, 
né? pôxa e tal, tinha pinta. Minha vó: " cê é inteligente pô, tenta pra Direito".(...) (Jorge) 
 
 
 
Utilizando a expressão de Bourdieu (1989: 9), os alunos das camadas populares que 

chegam a prestar um vestibular podem ser considerados superselecionados, uma vez que, 

pertencendo ao estrato social que obtêm globalmente uma taxa de êxito mais fraca precisam ter 

um êxito mais forte para que sua família e seus professores pensem em faze-los prosseguir seus 

estudos. É bem provável que Jorge tenha se destacado dentro do seio familiar como o "mais 

inteligente", o que motivou sua avó a incentivá-lo e a faze-lo crer que podia ser advogado, tinha 

pinta. O fato que endossa essa hipótese é o de ser o único dos irmãos a tentar seguir carreira 

universitária. Um de seus irmãos é cozinheiro, outro trabalha na limpeza do Hospital da UERJ, 



                                                                                                                                                                                           
quatro dos irmãos fizeram cursos de inglês, informática, mas não acham interessante prestar o 

vestibular. 

 

Os depoimentos de Luciana (abaixo) e de Jorge, assim como o de Rafael, são exemplos 

dessa interiorização das condições objetivas de existência de que fala Bourdieu (2001), sendo 

que no caso dos primeiros, por pertencerem às camadas populares, o destino internalizado não 

contemplava, inicialmente, o acesso à universidade. 

 
 
Olha, faculdade pra mim era uma coisa assim..., era um sonho que eu nunca ia alcançar, 
porque também eu nunca queria ele. Aí umas colegas minhas entraram lá, da onde eu 
moro, mas foi pra Seropédica, aí eu comentando com elas, eu nunca ia passar numa 
faculdade, nunca tive vontade de fazer e todo mundo que fazia não passava e as pessoas 
que eu considerava super inteligentes não passava, eu... se elas são super inteligentes e eu 
mais ou menos, elas não passaram, qual vai ser minha chance? (Luciana) 
 
A observação de Bourdieu (1986), em relação ao acesso das camadas populares ao liceu 

francês na década de 60, pode ser adaptada para compreendermos a relação que as camadas 

populares têm com a universidade, no Brasil. A universidade "não faz parte do universo concreto 

das famílias populares, e é necessária uma série contínua de sucessos excepcionais e conselhos 

do professor ou de algum membro da família para que se cogite de enviar para lá o aluno" (p. 

6/7). Claudia e Léo, por exemplo, assim que concluíram o ensino médio, não sabiam nem ao 

menos como fazer para se inscreverem no vestibular. 

 

Cabe aqui destacar o depoimento de Bel que, durante uma conversa informal, quando já 

havia desligado o gravador, voltou o olhar para um dos longos corredores da UERJ e disse que 

ao faze-lo pensava ser aquilo tudo tão distante da minha realidade... Não pude perder a 

oportunidade de compreender o que, para ela, significava essa distancia e, com seu 

consentimento, tornei a ligar o gravador: 

 
 
Diferente do que eu vivo. Porque eu cheguei aqui, achei que... assim, eu comecei ver 
pessoas diferentes de mim, uma coisa assim, pessoas estranhas, são pessoas que... assim, 
bem arrumadas, que andam com nariz lá em cima, com sapato com salto deste tamanho e 
não são aquelas pessoas que passam perto de você, igual no lugar onde eu moro, e falam 



                                                                                                                                                                                           
bom dia, boa tarde, boa noite. São pessoas estranhas, que passa e finge que você é um 
nada (...). 
Eu acho assim, entendeu? Vão ser as dondoquinhas (risos), filhinha de papai e mamãe, 
que foram criadas.. que não trabalham, entendeu? Aí eu vou me sentir assim, nesse mundo 
aqui estranho, diferente pra mim. Isso aqui pra mim é... é diferente. Eu vejo pessoas 
diferentes, de mim. 

 

 É fundamental ressaltar, também, o papel da simples existência de cursos pré-vestibulares 

populares na construção da possibilidade da aspiração ao nível superior de ensino, por membros 

das camadas populares, que por serem desfavorecidos econômica e socialmente são excluídos 

desse nível de ensino. Do meu ponto de vista, a importância desses pré-vestibulares é menos a de 

aumentar as chances concretas desse aluno ser aprovado no vestibular, do que a de ajudar a 

construir a idéia de que a universidade também deve ser ocupada pelas camadas populares, e que 

o pobre não só pode, mas deve conquistar esse espaço na sociedade. 

 

A grande maioria das histórias narradas traz situações em que a informação sobre a  

existência de um pré-vestibular popular tornou mais próximo do horizonte possível, o sonho de 

cursar uma universidade. Isso pode estar relacionado à concepção muito nítida, compartilhada 

entre os sujeitos em questão, de que só é aprovado no vestibular quem faz um cursinho 

preparatório e, de preferência, o mais caro. Pautada por essa concepção, Bel diz que não pensava 

em fazer vestibular porque não tinha condições financeiras para cursar um pré-vestibular. 

 
 
Ano passado eu fiquei sabendo desse pré-vestibular aqui, falei assim: Oh, não! Assim que 
eu terminar vou lá em janeiro, e aí eu vou me inscrever e tentar fazer pré- vestibular, meu 
sonho era entrar na faculdade pública. (Regiane) 

 
Aí eu desisti (depois que amigas "super inteligentes" não foram aprovadas nos exames de 
vestibular), aí quando eu acabei (o ensino médio), que eu vim, aí comecei a freqüentar o 
curso (pré-vestibular da UERJ) e vi que tem chance, eu sei que são poucas, mas tem, aí eu 
vou tentando, um dia vou passar. (Luciana) 

 
 
 

É importante lembrar que, como observa Nogueira (2000), o "efeito cursinho" - expressão 

criada por Whitaker (1989) para designar a maior probalidade de sucesso, verificada entre os 

vestibulandos que haviam passado pelos cursos pré-vestibulares - é apenas verificado "quando se 



                                                                                                                                                                                           
trabalha com uma amostra de jovens provenientes de lares altamente diplomados" (Whitaker & 

Fiamengue, apud Nogueira, 2000:136). 

 

Como sabemos, o fato de cursar ou não um pré-vestibular é apenas um fato pontual na 

trajetória de um aluno das camadas mais favorecidas, reduzir a explicação a isso seria perder de 

vista o papel da transmissão da herança cultural, bem como das estratégias de excelência, 

empreendidas por seus pais, anteriores e ao longo de toda a trajetória escolar do filho, tais como 

as encontradas por Nogueira (2000): a escolha dos estabelecimentos, a utilização do capital de 

informações sobre o sistema educativo, as formas de gestão da carreira escolar, e até estadias no 

exterior. 

 

Além da questão de como são construídos os interesses e criadas as possibilidades para 

concretização da ida à universidade, procuramos compreender também qual seria o significado 

de cursar uma faculdade, para os sujeitos das camadas populares participantes desse estudo, que 

mesmo quando não se identificam com a categoria "estudantes universitários", almejam cursá-la. 

 

Obviamente, que o interesse no curso superior passa pela questão da superação das 

condições familiares ou de ter um futuro melhor que os pais, como diz Fábio. No entanto, todo 

esse investimento escolar reúne outros significados, além do estritamente utilitarista, que se 

referem à subjetividade e à identidade social. Nessa direção, encontramos o depoimento de Bel: 

eu sempre quis Ser (ênfase no ser), uma coisa, né? Mas, eu tô lutando até hoje, pra ver se eu 

consigo, mas é difícil, muito difícil e o de Mariana:  

 
 
(...) eu não quero só por causa do dinheiro, mas também porque eu gosto, gosto de lidar 
com área da saúde, apesar de eu conhecer bastante hospitais pela doença da minha avó, aí 
fica uma coisa assim entendeu, conversando com os médicos vi lá que é importante, que... 
É bonito você ser alguém: Ah, eu sou médico. 

 
  

Como podemos observar a expressão "ser alguém" revela o valor simbólico que uma 

profissão de formação universitária tem para sujeitos das camadas populares. A universidade é 



                                                                                                                                                                                           
percebida como um lugar que pode transformá-los em "alguém", visão esta, relacionada com a 

questão do reconhecimento social, mencionado por  José. 

 
 
(...) se você tem uma faculdade, hoje em dia não, hoje em dia uma porrada de gente faz, 

mas se você tem uma faculdade você pode atingir um mestrado, você pode atingir um 
doutorado, é uma questão de prioridade, você é um cara, você é um cara fora exceção, 
você é um cara que teve como estudar, teve como passar e assim você é o auge né, quando 
você atinge aquele, aquilo que a sociedade pede você é o auge.   (José) 
 
 
Como observou Zago (apud Duschatzky, 1999), "esse reconhecimento tem um duplo 

significado: o de distinção no interior da própria comunidade, noção que inclui o grupo de jovens 

que constitui parâmetro de referência e identificação" (p. 81), e de status por corresponder ao 

desejo de ocupar um lugar mais valorizado, na estrutura social. 

 

Conforme já observamos, o gosto pelo conhecimento também está presente nas trajetórias 

analisadas, e pode estar também relacionado com o pertencimento a um grupo de maior status, 

na estrutura social. Por exemplo: para Léo, apropriar-se de um determinado capital cultural foi a 

condição para ter amigos professores universitários, fato esse que exprime com certo orgulho. O 

conhecimento, nesse caso, é ao mesmo tempo condição e meio para que ele participe de um 

determinado habitus compartilhado por aqueles considerados cultos e inteligentes, bem diferente 

daquele produzido no meio familiar. 

 

A afetividade é uma outra dimensão por que passa a "vontade" de ingressar na 

universidade. Luciana destaca a vontade de compensar a mágoa que causou ao pai, por ter tido 

filho cedo, como um dos motivos que a levou desejar cursar uma faculdade. Enquanto Mariana 

expressa a vontade de ser o orgulho de seus pais, como eles não conseguiram, eu quero 

conseguir por eles. O reconhecimento de todo o investimento escolar dos pais, que não 

conseguiram conquistar um lugar de prestígio social, é uma grande motivação para as duas e 

provavelmente pode se tornar motivo de culpa, caso venham fracassar no vestibular. 

  



                                                                                                                                                                                           
Por fim, a ajuda aos outros também aparece como uma motivação ao ingresso em 

determinados cursos universitários. Kelly, por exemplo, quer um dia poder cursar Medicina para 

trabalhar no Nordeste, na localidade do nascimento de sua mãe, onde não há infra-estrutura, 

médicos, nada. E Jorge pensa em ser professor de língua portuguesa, que a gente tá precisando. 

  

Uma característica marcante na escolha das profissões, é a opção por carreiras não tão 

concorridas nos vestibulares (Anexo 3), deixando de lado, pelo menos provisoriamente, as 

aspirações "verdadeiras". Bruno e Jorge gostariam mesmo é de cursar Direito e Kelly, Medicina. 

Por vezes, essa mudança de planos se dá entre cursos cujas demandas por vagas é bem menor 

que as dos dois cursos citados acima. Léo, por exemplo, prestou vestibular uma vez para Letras e 

não passou. Agora tenta para História porque tem mais chance. Enquanto Regiane, que gostaria 

de cursar História, vai tentar Pedagogia mesmo, por basear-se no conceito do exame de 

qualificação da UERJ14, que não foi essas coisas. 

 

Nesse sentido, podemos perceber uma busca pela adequação dos projetos ao real 

possível, com o objetivo de aumentar as chances de tornar real o sonho de ingressar numa 

universidade. Essa adequação se dá, principalmente, após experiências fracassadas nos exames 

de vestibular, que para Kelly se repetem há três anos. Ao contrário do grupo investigado por 

Nogueira (2000), onde a maioria dos alunos obtém sucesso na primeira tentativa de ingresso na 

universidade, recém-saídos do ensino médio, podemos dizer que os sujeitos desse estudo são 

persistentes também em relação à conquista da universidade. Mesmo prestando vestibular para 

várias universidades ao mesmo tempo, Jorge e Vinícius tentavam (em 2002) a 3ª vez, Léo, José, 

Mariana e Claudia, a 2ª e Fábio, Bel, Luciana, Regiane e Bruno, a 1ª vez, com uma observação: 

os quatro haviam concluído o ensino médio em 2001. 

 
 
O sonho mesmo legal é Direito, não vou mentir, mas se não der pra Direito e der pra fazer 
outra coisa, pôxa, às vezes, eu falei negócio pra você outro dia, negócio de trabalhar no 
que a gente gosta, né? nem sempre a gente consegue trabalhar no que a gente gosta, né? 
tem que pegar o que tá na tua mão, pra estudar na universidade pública faço até 
Assistência Social.  (Bruno) 

 
 
 



                                                                                                                                                                                           
 Cabe aqui destacar que, toda essa persistência em relação ao vestibular, vem 

acompanhada de muita tensão e de um grande esforço, principalmente para aqueles que 

trabalham durante a manhã e tarde e freqüentam o pré-vestibular à noite, para muitos, distante de 

casa. Bel considera que, para freqüentar o curso todos os dias e conseguir tirar proveito das 

aulas, é preciso resistir. E eu acho que esse ano não tô resistindo. O sono é mais forte que eu. 

 

A tensão e momentos de angústia são vividos também por aqueles que ainda não estão 

empregados, uma vez que a condição de desemprego constitui-se em grande motivo de 

preocupação a somar-se com o momento do vestibular, que pode inclusive ser relegado à 

segundo plano. Claudia, por exemplo fala que gosta de estudar, mas fica de cabeça quente. Às 

vezes não dá pra estudar, eu fico pensando em emprego, em emprego, preciso de emprego, 

entendeu? Não dá pra você ficar pensando só em vestibular, ficar pensando só em passar, em 

estudar, não dá, entendeu? Não dá, não dá, eu preciso trabalhar. 

 

Para esses alunos, o fracasso no vestibular é a realidade mais provável, no entanto, 

mesmo sendo negativo para a auto-estima, não é suficiente para faze-los desistir, provavelmente 

porque às suas trajetórias foi depositada toda uma expectativa de sucesso, que foi sendo 

confirmada pelos êxitos escolares. Essas trajetórias fazem deles pessoas relativamente bem 

sucedidas, em relação ao meio familiar e ao grupo de iguais, o que pode ajudar a compreender o 

fato de que, mesmo quando esse sucesso é posto em cheque, como é o caso do vestibular, 

mostram-se lutadores e lutadoras o suficiente para continuarem buscando realizar seus sonhos no 

interior ou para além dos muros da universidade. 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTAS - CAPÍTULO 3 

1 As noções de ethos e capital cultural utilizadas nesse estudo são pautadas nas obras de 
Bourdieu citadas na bibliografia. 
 
2 Nesse trabalho, estamos entendendo "longevidade escolar" como a conclusão do ensino médio, 
seguida de um investimento escolar (o pré-vestibular por exemplo) que busca dar continuidade 
aos estudos no nível superior de ensino. 
 
3 PAVAN (1998) chama atenção para o caráter subjetivo da noção de sucesso escolar, no sentido 
de que tanto professores, quanto pais e alunos constróem suas concepções de sucesso escolar 
baseados em expectativas relacionadas ao meio social e familiar de origem. Portanto, o sucesso 
escolar para uma escola de elite é bem diferente do sucesso esperado para alunos de uma escola 
pública de periferia, por exemplo. No caso do grupo em questão, eles possivelmente já se 
consideram bem sucedidos, antes mesmo de ingressarem na universidade, uma vez que muitos já 
ultrapassaram a escolaridade dos pais. 
 
4 Todos os nomes citados são fictícios. 
 
5 Expressão utilizada por uma das mães entrevistadas no estudo de Zago (2000), sobre a 
escolarização do filho. Ver ZAGO, N. (2000) p.24. 
 
6 Assim, como Viana (2000), qualificamos de "êxitos escolares parciais" não só bons resultados 
em termos de notas, mas também a "simples" inexistência de reprovações no período. 
 



                                                                                                                                                                                           
7 Viana (2000), procurando compreender algumas condições que possibilitaram a longevidade 
escolar em famílias das camadas populares, não identificou em sua pesquisa investimentos 
específicos e intencionais na carreira escolar dos filhos, que permitissem reconhecê-los como um 
traço explicativo dessas situações de longevidade escolar. Os dados de suas pesquisas apontaram 
para formas de relação específicas das camadas populares com a escola, diferentes daquelas 
descritas pelos estudos centrados nas relações de famílias de camadas médias. Nesse sentido, não 
considera adequado o uso do termo "mobilização escola familiar" para definir as relações que as 
famílias das camadas populares têm com a escolarização de seus filhos. Ver VIANA, M.J.B. 
(2000) p.54. 
 
8 É importante ressaltar que, todas as noções de desejo, vontade, aspiração utilizadas nesse 
trabalho, são compreendidas não apenas a partir de suas dimensões subjetivas. Portanto, 
entendemos que as vontades são construídas a partir de nossas experiências em contato com a 
realidade objetiva, sendo de certa forma moldadas por ela. Voltaremos a esse assunto mais 
adiante, utilizando considerações de Bourdieu (2001) sobre "a causalidade do provável". 
 
9  A concepção de que estudo e trabalho são atividades excludentes aparece também entre  pais 
das camadas médias intelectualizadas, como verificou Nogueira (2000). Quando o trabalho é 
permitido, ele se dá em tempo parcial e, na maior parte, com caráter eventual. Quanto à sua 
natureza,  ele consiste em aulas particulares, ministradas em domicílio ou na residência do 
universitário, ou, em aulas de língua estrangeira. 
 
10 Ver a esse respeito o número 16 dos Cadernos CEDES, voltado especialmente ao ensino 
noturno. 
 
11 Ver a esse respeito a pesquisa do Inep (2000/2001) publicada no site www.inep.gov.br 
 
12 Sobre as relações escola e emprego no modelo econômico atual, ver também Salgado, M.U.C. 
A formação profissional e o ensino de 2º grau. Cadernos CEDES, n. 20, p.64-88, 198?. A autora 
desmitifica a questão da sofisticação técnica no trabalho, como uma exigência por maiores níveis 
de escolaridade. Ela observa que por trás da elevação da média de escolarização dos 
trabalhadores empregados, existe uma bipolaridade: de um lado, a necessidade de certo número 
de especialistas de alto nível e, por outro, a presença sempre mais marcante de trabalhadores 
semiqualificados, na fábrica e no escritório modernos. "Embora a formação dos primeiros se 
sofistique cada vez mais, aos segundo não se oferece mais que um treinamento fragmentado e 
pragmático: quanto mais a ciência e a tecnologia são incorporadas ao processo de trabalho, tanto 
menos o trabalhador o compreende. Nesse contexto, mesmo que o capitalismo contemporâneo 
exija que se generalize um grau mínimo indispensável de educação, aumenta significativamente 
a distância entre o conhecimento especializado que informa as decisões e aquele ao qual os 
trabalhadores têm acesso." 
 
13 Trata-se de um estudo sobre os itinerários escolares percorridos por jovens das camadas 
médias intelectualizadas, as estratégias postas em prática pelas famílias e por eles próprios no 
decorrer dessas escolaridades. 
 



                                                                                                                                                                                           
14 A aluna refere-se à primeira fase do vestibular da UERJ, em que a nota é dada por conceito. 
Dependendo deste, o aluno pode obter pontos a somar na fase posterior. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 4 - CONCEPÇÕES SOBRE FRACASSO/SUCESSO ESCOLARES 

 

Partindo do pressuposto de que, por trás do discurso da universalização do ensino e da 

igualdade de oportunidades escolares, permanece um processo de exclusão dos mais 

desfavorecidos social e culturalmente, que vai se delineando no interior da escola, este capítulo 

tem como objetivo analisar, nas falas dos alunos, aspectos das explicações sobre as 

desigualdades de sucesso, de motivações escolares e de acesso aos níveis mais avançados de 

ensino. Entendendo que os valores e significados aqui discutidos são construções sociais e 

históricas e que, portanto, não constituem meras formulações individuais, procuramos 

contextualizar as categorias explicativas no universo maior das pesquisas em educação. 

 

As principais questões norteadoras dessa discussão são: Por que essas e não outras 

explicações foram e continuam sendo formuladas, tanto do ponto de vista do senso comum, 

como do ponto de vista acadêmico? Qual a relação entre esses significados e as abordagens 

históricas marcadas pelo pensamento liberal? Até que ponto a internalização desses significados 

são favoráveis ao sucesso individual de alunos das camadas populares, ao mesmo tempo em que 

podem desfavorecer lutas coletivas e contribuir para perpetuação de projetos paliativos? Como a 



                                                                                                                                                                                           
cultura escolar pode favorecer e perpetuar a "ideologia do dom", legitimando as desigualdades 

sociais? 

 

4.1. Explicações sobre fracasso e sucesso escolares e no vestibular 
  

A partir das concepções dos sujeitos entrevistados foram criadas cinco categorias1 

explicativas do sucesso/fracasso baseadas, principalmente, na vasta revisão bibliográfica de 

Forquin (1995): a) esforço individual e capacidades cognitivas; b) sucesso escolar e o papel da 

família; c) aspirações educacionais e valores culturais de classe; d) desigualdade de sucesso e 

instituição escolar; e) condições sócio-econômicas: as desigualdades sociais e as desiguais 

oportunidades escolares. 

 

O mais importante aqui é perceber nas falas do grupo entrevistado, aspectos do senso 

comum que circulam entre nós: pais, professores e pesquisadores, buscando as raízes desses 

pensamentos e, sempre que possível, desnaturalizá-los a fim de que possamos ultrapassar as 

análises imediatas dos fenômenos dos quais participamos quotidianamente. Só assim, na busca 

pela superação do "olhar que não quer ver"2, poderemos dirigir nossa luta pela verdadeira 

democratização de oportunidades sociais e políticas, na sociedade brasileira. 

 

a) Esforço individual e capacidades cognitivas 

 

Apesar das explicações não restringirem-se à esfera individual, foram recorrentes as falas 

que envolviam referência ao interesse individual, bem como ao papel do esforço pessoal no 

processo de escolarização. O mais importante a ser destacado é que essas características 

aparecem como sendo fundamentais no desenvolvimento da escolarização em condições 

consideradas desfavoráveis (escolas "fracas", matérias incompletas, meio social cujo índice de 

escolaridade é baixo, atitudes familiares desfavoráveis ao prolongamento da escolarização, etc) e 

como sendo marcas diferenciadoras entre aqueles que conseguem avançar nos níveis de ensino, 

com um relativo sucesso e aqueles que não conseguem. 

 



                                                                                                                                                                                           
Primeiramente, uma distinção faz-se necessária: entre as explicações que valorizam o 

papel do indivíduo na sua escolarização, há pelo menos dois tipos delas. Uma primeira, que 

localiza-se no nível da cognição, e uma outra que valoriza o esforço e o interesse individuais.  

 

Essa distinção faz-se necessária porque a primeira trata de relacionar o sucesso/fracasso 

escolares às aptidões naturais dos indivíduos, como se alguns fossem geneticamente mais 

escolarizáveis que outros. Enquanto a segunda pressupõe uma série de aspectos externos, que 

poderiam levar a resultados escolares negativos, como por exemplo, o tipo de escola que se 

freqüenta, atribuindo o sucesso a um tipo de comportamento ou atitude (auto-determinação) 

frente a essa situação desfavorável. 

 

É claro que não podemos negar o componente genético na nossa formação intelectual, no 

entanto, há muito já sabemos do seu papel bastante reduzido frente aos condicionantes culturais e 

sociais. As falas de Luciana: essas coisas (Química e Física) eu não pego ou pessoas super-

inteligentes não passavam (no vestibular), eu que era mais ou menos (...) e a de Vinícius: era 

uma facilidade que eu tinha mesmo, carregam a idéia de que existem características com as quais 

nascemos, que nos fazem melhor ou pior sucedidos que outros, e que, portanto, independem de 

causas sociais e históricas. Vinícius - que foi um aluno de destaque, por seu ótimo desempenho 

escolar, durante o ensino fundamental - fala de uma facilidade quase que inata, como se tal fato 

não tivesse nada a ver com os valores e práticas favoráveis à escolarização de seu ambiente 

familiar. 

 

É importante ressaltar, que não pretendemos reduzir a causa do sucesso escolar de 

Vinícius ao processo de mobilização familiar, por acreditarmos na complexidade das relações de 

fatores envolvidos nos processos de escolarização, nem tampouco subestimar o papel do filho-

aluno como sujeito ativo na assimilação dos valores positivos à escolarização e conversão em 

sucesso escolar. O mais importante aqui, é desnaturalizar essas explicações que circulam entre 

nós: pais, professores e até pesquisadores, muitas vezes porque não dispomos de "esquemas 

explicativos complexos, distanciados do imediatismo dos fenômenos tal como nos são 

apresentados" (Sacristán, 2001: 60). 



                                                                                                                                                                                           
  

A segunda categoria explicativa, ainda envolvendo a esfera individual, tem por um lado o 

mérito de reconhecer, nas causas do sucesso/fracasso, a importância do meio social e das 

desigualdades de oportunidades escolares entre as classes sociais. Por outro lado, apesar de não 

atribuir as desigualdades de desempenho escolar às determinações biológicas, coloca no 

indivíduo a culpa por seu fracasso escolar, na medida em que atribui à auto-determinação, os 

êxitos na escola. Nesse sentido, os alunos poderiam ser divididos entre aqueles que seriam mais 

esforçados e os mais acomodados, alunos que correm atrás e aqueles que não querem nada. 

 

Regiane, por exemplo, fala que, ao contrário da maioria dos alunos com quem estudou na 

escola, sempre foi daquelas de querer alguma coisa. Foi morar com a tia porque a mãe nem liga. 

Se estudar ou não, problema. (...) moro com a minha tia porque ela puxa mais e eu também 

corro atrás das coisas, que ninguém manda eu fazer nada, eu estudo porque eu quero. (...) 

ninguém fica me obrigando: quer estudar, estuda, quem quiser ser nada na vida, não vai ser. 

 

Jorge fala que sempre teve essa virtude de aprender. Por mais que não estivesse no 

programa, a gente sempre tem que fazer perguntas aos professores. 

 

É claro que o papel dos sujeitos entrevistados como atores sociais de suas histórias 

escolares e de vida deve ser reconhecido e valorizado, principalmente, por tratarem-se de 

exceções ao conjunto da sociedade brasileira, em que uma minoria consegue obter o diploma de 

nível médio. No entanto, todas as explicações acima citadas podem estar dizendo que os "mal-

sucedidos" na escola (a maioria dos estudantes brasileiros), o são por serem menos capazes 

intelectualmente ou menos interessados. E qual seria uma das implicações diretas dessa visão, 

tão difundida entre o senso comum? A naturalização das desigualdades de desempenho escolar e, 

consequentemente, das desigualdades sociais, uma vez que, entre as respostas analisadas, 

aparece uma relação estreita entre escolarização e postos de trabalho. 

 

Como já foi mencionado no segundo capítulo, o pensamento liberal em educação é 

anterior ao advento dos sistemas nacionais de ensino e tem suas raízes na visão liberal da 



                                                                                                                                                                                           
sociedade difundida a partir da passagem da sociedade de castas para uma sociedade em que os 

novos homens bem-sucedidos o eram aparentemente por mérito pessoal, não mais pelos 

privilégios advindos do nascimento (Patto, 1993, p.20). A ideologia política da, então, nova 

classe social denominada burguesia, tendo como marca os princípios da igualdade, fraternidade e 

liberdade, justificava a divisão em classes sociais, a partir da idéia de que os indivíduos têm 

aptidões naturais diferenciadas. A igualdade, nesse sentido, não significava eqüidade social, mas 

chances iguais para competir por lugares desiguais na sociedade de classe, em que cada qual 

ocuparia um lugar de prestígio social ou não de acordo com suas capacidades individuais. 

 

O pensamento liberal da sociedade não tem sua origem na Escola, mas é inegável o papel 

dessa instituição na propagação desses ideais, lembrando que além da ideologia nacionalista, os 

ideais iluministas e liberais formam o tripé sobre o qual foram projetados os sistemas nacionais 

de ensino no final do século XIX. 

 

E aqui uma questão se impõe, mesmo já tendo sido objeto de estudo de vários 

pesquisadores. Como a Escola, cujo nascimento apoia-se nessas idéias, contribui para a difusão 

de uma visão liberal da sociedade e da educação, que continua presente entre o senso comum até 

os dias de hoje? 

 

Nessa discussão, não podemos deixar de citar Bourdieu & Passeron, por terem sido uns 

dos primeiros a se interessarem "pelos processos que se desenrolam no interior da "caixa preta" 

escolar e pelos mecanismos propriamente pedagógicos da diferenciação educacional" (Forquin, 

1995: 63). Para esses autores a Escola transforma diferenças culturais em desigualdades 

escolares, mas para que esse mecanismo funcione é necessária uma condição. Trata-se da 

"ideologia do dom" que garante essa transmutação das aparências, fazendo perceber como 

desigualdades naturais entre indivíduos o que é, de fato, o produto de uma diferenciação social. 

 

O caráter aparentemente neutro do currículo escolar, esconde a relação de proximidade 

cultural que os conhecimentos escolares mantém com a classe dominante. Assim, os conteúdos 

escolares ensinados de modo em que pareçam neutros e legítimos, e a forma como são realizadas 



                                                                                                                                                                                           
as avaliações acabam exercendo uma função de discriminação social e também de legitimação 

institucional, na medida em que funcionam mais como rituais de cooptação cultural do que 

procedimentos racionais de seleção das competências. 

 

O estudo etnográfico de Tura (2000), realizado em uma escola municipal da zona sul do 

Rio de Janeiro, tem vários exemplos de como a cultura escolar contribui para ocultação dos 

processos de exclusão que se dão no interior da escola. A autora observa que duas características 

da cultura escolar- a reificação das matérias escolares, atrelada ao afastamento do professor com 

relação ao cotidiano do aluno- contribuem para idealizações do ambiente pedagógico e 

constituem-se fundamentais na construção do discurso ideológico, lembrando-se de um episódio 

interessante, ocorrido em um Conselho de classe. Mesmo conhecendo as condições de vida de 

seus alunos, sabendo das condições precárias de moradias e da situação de desemprego pela qual 

passavam seus pais, "freqüentemente, os docentes deixavam-se levar por um discurso indireto, 

dirigido a um aluno ideal que estudava em uma escola ideal, filho de uma família ideal e 

aprendendo aquelas matérias escolares reificadas" (Tura, 2000: 80). 

 

Desta forma, a cultura escolar reduz a diversidade real dos alunos a diferenças 

apreendidas na ótica da cognição (bom ou mau aluno, esforçado ou preguiçoso) ou na do 

comportamento (obediente ou rebelde, disciplinado ou indisciplinado). Apple (1982) observa 

que esses julgamentos, de que os professores se utilizam para referir-se aos alunos, não têm nada 

de neutros atos de ajuda, mas são sim atos políticos e morais, tanto que são aplicados 

maciçamente às crianças das minorias sociais, pobres e étnicas. E acabam por servir para 

confirmar a posição do aluno das camadas populares na hierarquia social3. 

 

Como foi mencionado anteriormente, uma das implicações diretas da visão liberal da 

educação e da sociedade é a naturalização das desigualdades sociais que, consequentemente, 

pode levar ao imobilismo social, já que uma vez transformado em problema individual, não há 

nada ou quase nada que possamos fazer, a não ser aplicar a avaliação de recuperação final aos 

nossos alunos fracassados e, dizer a eles que a reprovação é para seu bem, para que estude mais 

no próximo ano. Desviando a questão de seus determinantes sociais e históricos estamos 



                                                                                                                                                                                           
deixando de enxergar o papel que a instituição escolar tem na reprodução e legitimação das 

desigualdades. E deixando de encarar os nossos fracassos, também como problemas sociais, nos 

distanciamos mais e mais do caráter coletivo que deveria ter a luta pela democratização das 

oportunidades não apenas escolares, mas de vida. 

  

Agora, por um outro lado, devemos destacar que a crença nos ideais liberais e 

democráticos, bem como nos ideais de ascensão social através da escola, é fundamental para que, 

ao menos, alguns indivíduos das classes populares consigam driblar as estatísticas e, com muito 

esforço e auto-determinação, conquistar o sucesso escolar e a tão sonhada vaga numa 

universidade pública. 

 

b) Sucesso escolar e o papel da família 
 
... eu sempre fui bom aluno porque meu pai sempre puxou muito minha orelha (...).  
(Bruno) 

 
... eu não gostava muito de estudar, gostava mais de ficar na rua mesmo. Gostava mais de 
ficar na rua assim, mas minha irmã dava em cima, aí eu fui estudando normalmente.    
(Claudia) 

 
 

As explicações sobre desempenho escolar que envolvem o papel da família no sucesso 

escolar demonstram a percepção de que há meios culturais mais favoráveis à escolarização que 

outros, deslocando a culpa do fracasso à sua própria vítima. Por outro lado, as que restringem a 

explicação a esse fato cometem pelo menos um equívoco, já que sabemos da complexidade dos 

fatores envolvidos na produção do sucesso/fracasso escolar. E o mais importante: podem apenas 

estar deslocando a culpa para outros indivíduos: o pai e a mãe, por exemplo. 

 
 
(Meus pais) Nunca faltavam a essas reuniões. Eu acho até que é bom para o aluno, é bom 
que o pai está ali, vê, o professor conversa, aquela  conversa, né? que é diferente conversa 
de professor com pai, com professor e aluno. Explica o pai..., porque tem pais assim que 
trabalham, e vê que o filho está ruim, quer bater, chama de burro. Eu acho que os pais 
indo, conversando com professores, é um modo de estimular o próprio filho. Não meu 
filho, você está errando nisso e tal. E hoje em dia o que eu vejo é muito diferente, pais 
batendo: Ah, porque você não sabe? Por que? Todo mundo aprende e você não, essas 



                                                                                                                                                                                           
coisas. Muitos pais são conscientes, outros não, uns vão, se interessam pelos filhos outros 
não estão nem aí.    (Mariana) 
 
 
 
A relação da família com a escola vem sendo objeto de estudos educacionais desde 

meados do século passado. Como sabemos, muitos desses estudos passaram a desqualificar as 

famílias das camadas populares, a partir das teses ambientalistas e deterministas do 'handicap 

cultural'. Hoje, apesar de ainda incipiente no Brasil, foi retomado o interesse para o universo 

sociocultural das famílias, suas dinâmicas e suas interações com o mundo escolar, não mais se 

contentando com conclusões deduzidas unicamente a partir de sua condição de classe (Romanelli 

et al, 2000). É interessante lembrar que, o aparecimento desses estudos vem refletir o 

deslocamento do olhar sociológico das macroestruturas para as pequenas unidades de análise, na 

procura da superação das análises deterministas da relação entre as condições sociais e escolares 

e da abertura para a capacidade de ação dos atores sociais4. 

 

Uma preocupação me incorre: será que as pesquisas voltadas ao microcosmo familiar não 

estariam correndo o risco de cair na armadilha da culpabilização dos pais pelo fracasso de seus 

filhos? Na medida em que passam a estabelecer que em meios cujas condições sócio-econômicas 

são homogêneas, o trabalho escolar de determinadas famílias contribui significativamente para o 

sucesso "improvável" de seus filhos, nos estudos, não estariam dizendo também que o fracasso 

escolar de crianças de meios desfavorecidos deve-se, em grande parte, ao descaso ou falta de 

consciência de seus pais? 

 
No dia da minha formatura, ela chegou... Mãe, nem sei porque a senhora veio na minha 
formatura, por causa da minha vó, porque se fosse pela senhora eu não seria nada, tanto 
que a minha irmã abandonou a escola, enquanto ela ficava (com a mãe). (Regiane) 
 
 

O estudo de Pavan (1998) mostra que a valorização da escolarização pelos pais das 

camadas populares não basta para que os filhos continuem estudando; raramente mais de um dos 

filhos manteve-se na escola até a conclusão do ensino fundamental. O presente estudo também 

pode ser um exemplo de como todo um trabalho escolar das famílias populares pode levar a um 

sucesso relativo, mas dificilmente a posições privilegiadas na hierarquia social. Nesse sentido, as 



                                                                                                                                                                                           
pesquisas voltadas para relação família e escola não devem nunca perder o contato com as 

superfícies duras da estrutura social. Não há como fechar os olhos para um aspecto de nossa 

sociedade: a gigantesca disparidade de acesso a bens culturais, a direitos básicos de moradia e 

saúde, entre outros, que se verifica entre as classes sociais no Brasil. 

 

Nesse sentido considero importantes as observações feita por Romanelli (2000) e aponto-

as como sugestões para a realização das pesquisas nesse âmbito: as pesquisas que focalizam a 

relação família e escola podem nos ajudar a compreender, por exemplo, o peso das vantagens 

sociais (sobretudo culturais) na estruturação de uma hierarquia social das escolhas, bem como 

refinar nossa visão do papel do pertencimento social no destino escolar dos indivíduos, através 

da introdução, na análise, dos modos de funcionamento e dos estilos educativos das famílias. 

 A fim de evitarmos cair na armadilha da culpabilização da vítima, é preciso, sempre que 

possível, situar os significados e práticas familiares no contexto social e histórico, sem o que 

correremos o risco de culpar as famílias das camadas populares, já tão excluídas de direitos 

sociais, pelo fracasso escolar de seus filhos. 

 

c) Aspirações educacionais e valores culturais de classe 

 
Eu acho que é mais aquele povo que quer o 2º grau e quer trabalhar, quer ter 
independência muito cedo e vai ver que quando chega no futuro aí vai e para pra pensar. 
Tenho até amigos assim, se tivesse tentado fazer uma faculdade, tivesse uma carreira, não 
ia tá sofrendo desse jeito, porque aí ele começa a trabalhar e ganhar um salário e vai 
ficando velho com aquele mesmo salário e não progride na vida, aí não pode mais 
reclamar, até poderia porque poderia colocar a mão na cabeça e... ainda tá em tempo. 
Mas não, mas lá é assim, todo mundo... acabou o 2º grau já quer pensar logo em 
trabalhar, tá pensando logo em ganhar dinheiro, não quer pensar no futuro, como assim: 
ah vou parar, vou fazer faculdade que aí pode ser melhor pra mim, lá não é assim.   
(Luciana) 
 
 

O interessante nesse tipo de explicação é o fato de nos dizer que a desigualdade de acesso 

aos níveis superiores de ensino não depende apenas da desigualdade de resultados escolares. 

Além do sucesso escolar outro fator deve ser considerado: a demanda de escolarização difere 

bastante segundo os meios sociais, o que não constitui nenhuma novidade desde as pesquisas do 

I.N.E.D. (1962-1972), como observa Forquin (1995). Isso não quer dizer que não devemos nos 



                                                                                                                                                                                           

E mais adiante: 

perguntar se essa diferença ainda é importante nos dias de hoje, dada a crescente exigência de 

escolaridade ao acesso ao mercado de trabalho e a disseminação de um discurso, entre os meios 

de comunicação de massa, que valoriza e defende a idéia de educação para todos. Outra questão 

que continua pertinente, até os dias de hoje, apesar de já ter sido bastante discutida entre os 

sociólogos da educação, é o que levaria a essa diferença de comportamento frente à 

escolarização, entre as classes sociais? 

 

Nas décadas de 60-70, alguns autores, apoiados na tradição sociológica americana, 

defendiam o ponto de vista de que existiria uma oposição entre o racionalismo ascético, o 

voluntarismo, o espírito de competição e o esforço característicos das classes altas e a 

passividade, o fatalismo, até mesmo a irresponsabilidade dos membros das classes baixas: em 

última análise, esses traços culturais é que seriam responsáveis pela ausência de motivação em 

relação à educação e pela estagnação social destes últimos (Forquin, 1995: 38). 

 

Felizmente, essa explicação das desigualdades educacionais foi criticada por ter 

apresentado os valores da classe operária de maneira puramente "negativa", em termos de 

ausência, falta, carência. Mas também por não ter conseguido explicar a existência de valores 

diferentes, segundo as classes sociais, o que para muitos autores só pode ser feito em referência 

às condições concretas da vida, à situação social real dos indivíduos. 

 

Nesse nível de explicação, situaria a fala de Claudia. Ela busca situar a "pouca" demanda 

por escolarização, a partir das condições concretas de vida em que vivem as pessoas de seu 

município, destacando a pouca disponibilidade de informação sobre oportunidades de estudo e 

emprego em seu lugar de moradia. 

 
 
Assim, não sabia nem como é que fazia pra se inscrever (no vestibular), essas coisas, né? 
Porque lá onde eu moro não tem muita informação, entendeu? Quando a gente vê já foi, 
entendeu, lá o objetivo de quem termina, o objetivo de quem mora lá mesmo, lá em Japeri, 
é terminar o 2º grau, só isso, ninguém...  (Claudia) 
 



                                                                                                                                                                                           
Os meus..., eu tinha uma irmã que era a mais velha e tinha um outro que era o Robinho, 
que ele fez o 1º grau e minha irmã também, terminou o 1º grau e não queria saber mais de 
estudar, foram trabalhar, entendeu? Porque lá a gente...realmente, ali não tem, tem que 
trabalhar mesmo, porque estudar mermo não dá. (Claudia) 
 

Do ponto de vista acadêmico, tem posição central a teoria de Bourdieu sobre os "ethos de 

classe" e as expectativas e demandas educacionais como produtos de uma interiorização das 

probabilidades objetivas em esperanças subjetivas; neste caso, a antecipação realista funcionaria 

na modulação dos desejos, fazendo cumprir-se a profecia do "destino" mais provável. 

 

Um ponto interessante destacado por Forquin (1995) é o fato de que em todas essas 

análises, uma variável parece desempenhar um papel estratégico na gênese dos comportamentos 

educacionais e constitui um ponto de vista explicativo privilegiado: é a atitude temporal, um dos 

melhores indicadores do 'sistema cultural' de cada classe social, na medida em que se opõe à 

centração no presente das classes baixas, a perspectiva a longo prazo das classes médias e altas. 

 

A fala de Regiane (abaixo) traz para a explicação da pouca demanda por escolarização, 

um dado da realidade atual: o valor atribuído ao dinheiro. Refere-se ao imediatismo e à busca 

pelo "caminho mais fácil" que levaria mais rapidamente ao acesso a bens materiais, como 

característica do pensamento das crianças pobres brasileiras, especificamente as moradoras de 

favela. 

 
(A escola pública) não melhora não. É nem só por causa dos professores, é por causa dos 
alunos, porque os alunos não querem nada, não sei o que eles pensam da vida, ainda mais 
as pessoas de escola pública assim, eles moram na favela, eu fiz estágio num CIEP lá na 
Vila do Cruzeiro, as crianças pensam: ah quando crescer vou ser bandido, porque bandido 
ganha dinheiro com facilidade. Quando eu crescer, eu quero... vou traficar porque meu pai 
ganha R$ 300,00 num dia e nêgo trabalha pra ganhar isso num mês. A visão deles é ser 
bandido, que ganha dinheiro com muita facilidade e não estudar, porque eles falam: pra 
quê? Nêgo estuda, estuda, tanto, taí o Romário, é cheio do dinheiro, num estudou nada. Só 
pensam no dinheiro e eles acham que quem estuda no nosso país não é muito valorizado. 
(Regiane) 
 

 

Antes de nos perguntarmos por que essas crianças não "querem nada com estudo", não 

devíamos nos perguntar: por que elas haveriam de querer? Ou: será que elas não querem saber da 



                                                                                                                                                                                           
Escola ou a Escola que não quer saber delas? Quais os valores e quais condições objetivas 

estariam por trás da "opção" por ser bandido, cuja expectativa de vida é baixíssima, como é de 

conhecimento de todos? 

 

Sem pretender dar conta de responder a essas perguntas, já lançamos outra, que tem a ver 

com um possível preconceito a respeito da demanda de escolarização pelas classes populares. 

Será que deveríamos avaliar a ambição não pelo nível absoluto que se pretende alcançar, mas 

sim pela distância que alguém está pronto a percorrer para alcançá-lo? Forquin (1995: 40) nos 

ajuda pensar sobre isso, dizendo que, 

 

 

Se a aspiração aos estudos universitários (ou a status socioprofissionais mais elevados) é 
menos freqüente nas classes baixas da sociedade do que nas classes altas, é porque a 
distância a percorrer para alcançá-los é bastante grande para uns, enquanto para os 
outros o fato de não conseguir isso significaria uma regressão social. 
 

E, baseado nos estudos de Boudon, conclui que nada permite dizer que as classes baixas 

demonstrariam menos ambição ou menos espírito de competição do que as classes altas. 

 

d) Desigualdades de sucesso e instituição escolar 

 

O papel da Escola na produção do fracasso escolar aparece de forma recorrente nas falas 

dos sujeitos entrevistados. No entanto, as explicações limitam-se a colocar o problema do 

fracasso escolar na baixa qualidade do ensino das Escolas Públicas. Essa visão, tão difundida 

entre o senso comum, considera que as escolas públicas são fracas, sempre tomando como 

referência as escolas privadas, estas sim, consideradas sinônimo de bom ensino. A explicação 

para as desigualdades de êxitos escolares e possibilidades de ascensão social estaria intimamente 

relacionada com o fato de que pobres estudam em escolas públicas e as classes média e alta têm 

acesso a um ensino de qualidade nas escolas particulares. Outra questão que merece destaque, é 

que todas as críticas à escola focalizam o professor como culpado pela baixa qualidade de 

ensino. 

 



                                                                                                                                                                                           
A partir de meados dos anos 60, aconteceu uma reviravolta da perspectiva teórica, no 

campo da sociologia da educação: a passagem de uma sociologia da educação centrada no aluno 

e seu meio familiar a uma sociologia centrada na escola como instituição social e aparelho de 

transmissão e seleção cultural (Forquin, 1995). Bourdieu & Champagne (1992: 220) observam 

que a difusão dos conhecimentos das ciências sociais foi capaz de transformar a percepção que 

alunos e famílias têm da Escola na medida em que já conhecem, na prática, seus efeitos. E que 

apesar de retornar, muitas vezes, às explicações que envolvem "handicap social" ou "obstáculos 

culturais", a lógica da responsabilidade coletiva tende, assim, pouco a pouco, a suplantar, a 

lógica da responsabilidade individual que leva a "repreender a vítima". 

 
 
As causas de aparência natural, como o dom ou o gosto, cedem lugar a fatores sociais mal 
definidos, como a insuficiência dos meios utilizados pela Escola, ou a incapacidade e a 
incompetência dos professores (cada vez mais freqüentemente tidos como responsáveis, 
pelos pais, dos maus resultados dos filhos) ou mesmo, mais confusamente ainda, a lógica 
de um sistema globalmente deficiente que é preciso reformar. (Bourdieu & Champagne, 
1992: 220) 
 
 

As explicações do fracasso/sucesso escolar que envolvem a Escola têm a importância de 

desculpabilizar o aluno, por seu próprio fracasso escolar, mas ao focalizarem apenas o professor, 

continuarão utilizando a lógica da responsabilidade individual, na medida em que estarão apenas 

deslocando a culpa do indivíduo aluno para o indivíduo professor.  

 

As queixas em relação aos professores são muitas: os professores faltam, não dão 

matéria completa, sempre falta alguma coisa e a matéria também é pouca (Luciana); o professor 

não vai com o intuito de dar aula, ele quer matar o tempo porque ele sabe que o dinheiro dele tá 

sempre no final do mês (Vinícius); os professores não se importam, porque pensam: vocês 

(alunos) não se interessam, pra que eu vou estar aqui? Num tô nem ai (Kelly); como a turma... 

de 100%, 20% queria alguma coisa, então ela (a professora) largava de mão (Regiane). 

 

Como observa Sacristán (2001: 122) "foi sempre uma crença do senso comum, 

reiteradamente confirmada pela pesquisa, que o professor é o elemento central de uma cadeia de 



                                                                                                                                                                                           
fatores e condições que fundamentam a qualidade da educação, pois sem professores não há 

educação". Não pretendo aqui, afirmar que o professor nada tem a ver com a tão almejada 

"qualidade da educação", mas focalizar apenas o papel do professor no fracasso escolar, é cair 

em um reducionismo teórico, sem contar na injustiça que estaremos cometendo com tal assertiva. 

No que se refere ao senso comum, é compreensível que o foco da questão da qualidade caia 

sempre sobre o professor, provavelmente, por tratar-se do agente social mais obviamente 

envolvido na educação escolar, tanto é que o professor também aparece nas explicações sobre o 

sucesso escolar. 

 
 
(...) um era a professora de história acho que é por isso que eu gosto de história, porque 
na verdade nós debatíamos muito na sala, o ensino na sala não era quadro e giz, era 
debate o tempo todo, se a pessoa concordava eu não, porque concordava ou não. (Léo) 
 
 
Eu tive uma professora que ela me acompanhou da 5ª à 8ª série, professora de Português. 
Ela saiu no mesmo ano que eu me formei na 8ª série. E ela era uma professora ótima, tudo 
o que eu sei de Português até hoje eu devo a ela, lógico que teve um pouquinho de esforço, 
mas eu devo praticamente a ela. (Vinícius) 
 
 
(...)não tinha professor de artes, né, a professora da 6ª série que fazia um negocinho lá, a 
professora de Português que dizia: Ah, essa cor combina com a outra cor, não sei o que. 
Tinha muito disso. (...) em relação ao estudo... era bom, era... os professores até que se 
esforçavam bastante, entendeu, pra passar o melhor pra gente (...) (Claudia) 
 
 
O empenho dos professores em preparar boas aulas, a capacidade que um bom professor 

tem de propiciar um meio favorável ao aprendizado e a influência que tem sobre os alunos, 

despertando interesse por determinados temas, tudo isso é inegável. Sabemos, contudo, que, 

assim como em qualquer outra profissão, deve haver maus professores, e o que isso pode 

representar para aqueles que têm a Escola como único espaço para escolarização. Mas, antes de 

focalizarmos o professor, não deveríamos primeiramente considerar não apenas suas condições 

de trabalho, mas principalmente o caráter excludente da cultura escolar, na qual estão inseridos 

os mais bem-intencionados professores? É preciso, antes de mais nada, perguntar: de que 

qualidade estamos falando? Podemos falar de qualidade de ensino, sem antes analisarmos a 

função social dos sistemas escolares na nossa sociedade classista? Podemos retirar do discurso 



                                                                                                                                                                                           
de qualidade, o fato de que os conhecimentos escolares são muito mais próximos da cultura das 

famílias mais favorecidas? 

 

Todas essas perguntas, que não têm nada de originais, precisam ser feitas, principalmente 

porque existe, entre o senso comum, a idéia de que a qualidade de ensino é característica adstrita 

às escolas particulares. Idéia essa "conseqüência do desconhecimento e do ocultamento das bases 

em que se assenta a 'ilusão da boa escola'" (Brandão, 1989: 107).  

 

Essa concepção apareceu muitas vezes, durante as entrevistas com os sujeitos da presente 

pesquisa. As escolas particulares seriam o lugar do ensino puxado, onde o livro utilizado na 1ª 

série é o da 2ª  (Regiane); a matéria foi bem mais avançada, o programa foi bem mais variado, 

foi bem mais na intenção das pessoas (Jorge); tem criança aprendendo informática, inglês 

(Bruno). Enquanto nas escolas públicas, o ensino está no fundo do poço, (...) as crianças não 

aprendem nada (Bruno); há aquele ritmo de escola pública, o professor acha que só deve dar 

aquilo ali e não deve aprofundar pros alunos (Vinícius); tem época que você tem professor e tem 

época que não. A época de greve, não tive toda a matéria (José). 

 

Curiosamente, uma única aluna manifestou posição contrária aos colegas, demonstrando 

não compartilhar com o senso comum, a visão de inferioridade do ensino público. 

 
Sempre estudei em escola pública, comecei no C. A., e todo esse negócio e foi assim, um 
ensino muito bom, em relação ao que dizem que as escolas públicas são fracas, pelo menos 
nas que eu estudei foi um ensino muito bom. (...) os professores sempre estavam ali em 
cima explicando, nunca foram aqueles professores, davam atenção mesmo para os alunos, 
porque tem professores assim que nem esquentam, entendeu, não esquentam com nada 
mesmo se o aluno sabe ou não sabe, eles estão ali querem receber e pronto. Eles não, 
sempre foram ali persistindo, lutando para que você entendesse e passasse mesmo de ano 
sabendo.  (Mariana) 
 

Quando Brandão fala, e eu concordo, que o discurso da supervalorização do setor 

privado, só pode ter a ver com o ocultamento das bases em que se apoia a "ilusão da boa escola", 

chama-nos atenção para aquilo que Bourdieu já nos mostrou há muito tempo: a existência de 

uma cultura escolar (que não é privilégio nem das instituições públicas, nem das privadas, mas 



                                                                                                                                                                                           
da instituição Escola) que é mais próxima das crianças advindas das famílias mais favorecidas, 

em que o trabalho intelectual prevalece sobre o manual. E que essa cultura tem, por isso, um 

caráter seletivo inegável, que se dá sob as aparências do mérito individual, mas que na verdade 

acaba por ser uma seleção no nível de classes sociais. 

 

O fato seria, então, que as escolas particulares recebem a fama de serem de melhor 

qualidade, quando na verdade, o pertencimento de classe dos alunos que podem freqüentá-la é 

que teria maior relação com a tal boa qualidade, em comparação com o setor público. Brandão 

(1989: 106) lembra então, que "a questão não está na criança, mas utilizando Gatti, na escola que 

não sabe lidar com a pobreza". 

 
Normalmente, a incompetência institucional das escolas privadas é ocultada, (...) porque 
boa parte de sua clientela não depende exclusivamente da escola para superar as 
dificuldades que enfrentam no processo de aprendizagem escolar. Família, professores e 
os mais diferentes atendimentos especializados são recursos passíveis de serem acionados 
sempre que necessários. (Brandão, 1989: 107) 
 
 

A interpretação de Arroyo (1992) é também bastante interessante para nos ajudar a 

desnaturalizar o papel da escola e dar trégua a esse nosso pensamento que sempre tende a 

atribuir aos alunos ou a nós mesmos, professores, a culpa pelo fracasso escolar. O autor parte da 

hipótese de que: 

 
 
Tanto na escola privada quanto na pública a lógica não é muito diferente: há uma 

indústria, uma cultura da exclusão. Cultura que não é deste ou daquele colégio, deste ou 
daquele professor, nem apenas do sistema escolar, mas das instituições sociais brasileiras 
geradas e mantidas, ao longo deste século republicano, para reforçar uma sociedade 
desigual e excludente. (p.46) 

 
 

Partindo desse pressuposto, sugere que as pesquisas sobre fracasso focalizem os aspectos 

da cultura escolar, buscando referirem-se à escola e ao sistema de ensino enquanto unidade 

organizada, burocratizada, segmentada, gradeada. 

 



                                                                                                                                                                                           
É importante ressaltar que, todo esse discurso não deve levar a um fatalismo ou à 

conclusão de que não há nada a fazer pela escolarização de massa. Pelo contrário. Não podemos 

ficar esperando que primeiro haja uma mudança na estrutura social, para depois sim 

construírmos a Escola que queremos. A luta por uma sociedade mais justa deve caminhar junto 

com a luta pela verdadeira democratização da Escola Pública. Sobre o que poderia ser feito, no 

momento presente, na sociedade desigual que vivemos, há muito o que falar e muitos já falaram. 

 

Primeiramente, é preciso reconhecer o descaso com que os sucessivos governos 

brasileiros têm tratado a Escola Pública. Apesar do discurso da universalização, da melhoria nas 

estatísticas, a realidade de nossas escolas deixa muito a desejar. 

 

Tura (2000: 185) nos lembra das condições de trabalho em que vivem hoje, os 

professores da rede municipal do Rio de Janeiro: 

 
a pobreza envolve não só os alunos, mas todo o ambiente, permeado de carências de 
pessoal de apoio, de materiais didáticos, de espaços próprios para um trabalho mais 
inovador, de tempo para a preparação de aulas, de salários, de estímulos para vencer os 
desafios pedagógicos e a concorrência com o fantástico da mídia eletrônica. 
 
A falta de professores e as greves extensas são situações freqüentemente mencionadas 

como indicadoras da inferioridade das escolas públicas em relação às privadas. Sem colocar em 

questão o caráter de justeza das greves, fruto do descaso dos sucessivos governos, não podemos 

deixar de reconhecer o prejuízo que ela pode operar para o aluno das escolas públicas, 

principalmente para aqueles da rede estadual do Rio de Janeiro, marcada por greves anuais. 

 

Uma verdadeira situação de caos, foi o que descreveu Claudia sobre a sua passagem por 

um CIEP próximo de sua casa, em Japeri, onde cursou o 1º ano do ensino médio no turno da 

noite. Não fosse o incentivo recebido da mãe, essa poderia ter sido sua última experiência 

escolar. 

 
(...) não tinha professor de História, não tinha professor de Matemática, não tinha 
professor de Física, não tinha professor de nada, alguns que ia lá, né, professor de 
Português... Pra você ter uma idéia quem dava aula de Matemática pra gente era o ..., 
sabe a pessoa que mora na escola, o funcionário que limpa lá, que toma conta? Toma 



                                                                                                                                                                                           
conta da..., é que ele já tem a casinha dele lá na própria, no próprio CIEP, ele toma conta 
da escola né, e mora lá, tem a casa dele. Ele era faxineiro, era inspetor sei lá o que que ele 
era, e dava aula pra gente de matemática, no primeiro ano do 2º grau ele dava aula de 
matemática pra gente, né? Muitas vezes ele não sabia nada (ênfase no nada), quer dizer, 
claro que ele não sabia nada, ele ia lá, enchia lingüiça e às vezes era o próprio aluno 
mesmo que tinha na sala, que era um pouquinho mais cabeçudo né, ia lá e ajudava, 
entendeu? (...) Aí foi, foi aquilo né, o ano todo foi aquela bagunça. Eu não aprendi nada, 
entendeu? (...) os rapazes assim, aula de Química o professor é bom, entendeu? Mas não 
explicava direito porque a turma também era muito bagunceira né, porque o pessoal 
começou a se revoltar um pouquinho né, tinha aquele grupinho lá atrás que não queria 
saber de nada, entendeu? Aí fazia aquela bagunça, atrapalhava a aula dos poucos 
professores que tinha, atrapalhava muito a aula deles e quem queria aprender ficava 
naquela né, além de não ter professor, e ainda quando tinha, os alunos, os próprios alunos 
mesmo já bagunçava e era bem rebelde (...). Aí era aquela bagunça, era pessoas..., os 
rapazes lá que estourava bomba na escola, sabe, quebrava cadeira, era muito difícil... 
 
 

O que professores e alunos aprendem nessas condições? Que os alunos não querem nada 

mesmo, que os pobres não conseguem aproveitar o pouco que têm e que a escola deveria ter 

regras de disciplina mais rígidas. Tura (2000) chama atenção para o lugar da disciplina no 

discurso característico da cultura docente. O que para alguns autores podem ser considerados 

atos de resistência à cultura escolar e à própria situação de descaso a que os alunos se vêem 

submetidos, para os envolvidos na situação: professores e alunos, não passam de atos de 

rebeldia, contra os quais se deve agir através da imposição de regras bem definidas. 

 

E, através, dessa forma de pensar, naturaliza-se o fracasso escolar como intrínseco 

àqueles chamados bagunceiros, desviantes, rebeldes. Apple (1982) observa que, pelo fato dessas 

categorias basearem-se em abstrações institucionalmente definidas (o equivalente do senso 

comum das médias estatísticas), o educador se liberta da tarefa mais difícil de examinar o 

contexto institucional e econômico que fez com que esses rótulos abstratos fossem atribuídos a 

um indivíduo concreto. 

 

Pergunto à Claudia por que foi estudar nessa escola e a resposta é simples. Havia duas 

opções, além de ir para aquela escola: um colégio estadual, longe de casa pra estudar à noite, 

onde tinha boca de fumo e um CIEP que não oferecia curso de formação geral, só magistério, 

que ela não queria cursar. A história contada por Claudia deve se repetir muitas vezes e nos 



                                                                                                                                                                                           
lembra do quanto ainda há para ser feito na busca pela universalização do acesso e permanência 

dos filhos dos trabalhadores ao ensino público, principalmente entre aqueles moradores das áreas 

economicamente menos favorecidas. 

 

Se a educação é, de fato, um direito, é no mínimo necessário que se tenha escolas 

suficientes para que as pessoas possam ter a opção de exercer esse direito. Sabendo-se que os 

investimentos públicos são diferenciados entre as áreas geográficas e que a maioria dos 

entrevistados reside em bairros da Zona Norte e Zona Oeste - reconhecidamente regiões menos 

nobres do Rio de Janeiro - podemos supor que exista uma negligência por parte das 

administrações públicas na construção de escolas, que dêem conta dessa demanda crescente, por 

ensino médio, nessas áreas. Léo, por exemplo, morador de Ricardo de Albuquerque teve que 

cursar o ensino médio no Méier. A falta de vagas no ensino médio de formação geral foi um dos 

motivos pelo qual Luciana (moradora de Realengo) foi buscar, como alternativa, o curso 

Normal. 

 

De acordo com o censo do IBGE (2001) a proporção de pessoas com 10 anos ou mais de 

idade que concluíram pelo menos o ensino médio (ou nível equivalente), passou de 16,3% em 

1996 para 21,7% em 2001. Considerando que 78,5 % dos estudantes brasileiros que cursam o 

ensino médio, o fazem na escola pública, se faz urgente a ampliação do sistema educacional, se a 

intenção for realmente universalizar o ensino básico. 

 

Escolas, professores e alunos em números suficientes resolve o problema da inclusão na 

Escola e na sociedade? Por tudo que foi discutido aqui e por inúmeros autores, antecipadamente 

respondemos: não. Mas, para que as escolas, assim como são hoje, funcionem, é preciso sim 

falar também em números e, sobretudo, no que diz respeito a média do salário dos professores 

brasileiros: R$ 530,00 mensais. É preciso que a Escola funcione, para que nós, professores, 

consigamos, mesmo sob toda a ideologia da exclusão na qual baseia-se a cultura escolar, 

transformar nossas salas de aula em espaços de resistência, onde é possível estabelecer diálogo 

entre as diversas formas de ver o mundo. 

 



                                                                                                                                                                                           
A educação não é um meio onipresente para a superação das desigualdades cuja origem 
está fora das escolas e que são anteriores à escolarização. (...) Na melhor das hipóteses, a 
escolarização obrigatória é apenas um dos possíveis meios para trilhar o caminho para a 
igualdade. Mas se qualquer indivíduo ou grupo constituído por alguma condição (gênero, 
classe social, etnia, modo de vida, etc.) recebe uma educação diferente em extensão e em 
qualidade da desfrutada por outros, ou se não recebe nenhuma, então, certamente, 
acentua-se a desigualdade entre uns e outros.  (Sacristán, 2001: 65) 

 

 

 

 

e) Condições sócio-econômicas: as desigualdades sociais e as desiguais oportunidades 

escolares 

  

Nessa categoria estão as explicações que percebem que o problema das desigualdades de 

oportunidades escolares deve-se, também, a fatores externos à Escola. As desigualdades de 

desempenhos escolares não seriam uma questão de capacidades individuais, mas sim o reflexo 

das desigualdades entre as classes sociais. Cabe aqui destacar que o fator diferenciador utilizado 

nessa explicação para justificar o sucesso dos mais favorecidos economicamente são as 

condições materiais. Ou seja, quem tem mais dinheiro teria mais oportunidades de escolarização 

do que quem tem pouco. 

 

Outra característica interessante dessas explicações é a relação que se estabelece entre a 

condição de pobreza material e a iniciação no mercado de trabalho durante o período escolar, 

estabelecendo uma relação de causa e efeito entre pobreza e fracasso escolar, que se daria através 

do seguinte caminho: as dificuldades materiais levam o estudante pobre à ingressar no mercado 

de trabalho, ainda na condição de estudante, e a condição de estudante-trabalhador levaria às 

dificuldades de aproveitamento escolari. Nessa categoria, está a fala de Bruno que articula ao 

discurso das desigualdades sociais a falta de capacidade da Escola em incluir o aluno 

trabalhador, na medida em que os cursos noturnos oferecidos são marcados profundamente por 

uma baixa qualidade de ensino. 

 
Bruno: No 2º grau, aí já teve uns percalçoszinhos. Já teve percalços não pela...do ensino, 
não, dificuldade de passar. Teve percalços porque a minha mãe não tinha muitas 



                                                                                                                                                                                           
condições, nem meu pai, aí, eu tive que trabalhar né? Com quinze anos eu já tava 
trabalhando já. 
 
Entrevistador: (...) então ao seu 2º grau, você chamou assim, quando você começou a 
trabalhar, você chamou de percalço? 
 
Bruno: Foi porque eu fui estudar a noite... (...) e a noite não é..., se o ensino não é, se o 
ensino já é fraco de dia. (...) Atrapalhou sim. Porque pô, tu quer ficar estudando, assim, tu 
quer estudar, fazer tua ... Todo mundo, as pessoas que têm a condição de vida mais ou 
menos tem o pensamento de quê? Terminar os estudos, depois que cê termina os estudos, 
você formado sim, vai conseguir um emprego, um salário digno. Mas, é... a necessidade 
fala mais alto né, infelizmente. 

 

 

 

 

 

 

4.2. Existiria um perfil do aluno que "passa" no vestibular? 
 

Buscando verificar se os sujeitos do grupo pesquisado identificam um perfil de aluno 

mais favorecido no vestibular e se haveria um identificação com esse perfil, solicitamos que 

primeiro respondesse se existiria um tipo de aluno com mais chances de ser aprovado no 

vestibular. Se a resposta fosse afirmativa, o que ele faria pra passar ou como seria esse aluno? 

 

Novamente, a questão do trabalho aparece nas falas de Bel, Claudia e Bruno, como marca 

diferenciadora de classe e entre os que teriam mais chance de serem aprovados e os que teriam 

poucas. O argumento é que o trabalho diminui a disponibilidade de tempo para o estudo, 

condição fundamental para a aprovação no vestibular. 

 
 
Eu acho que a maioria não trabalha (risos, meus inicialmente e depois de ambas). Não, 
sério, porque... Assim, acho que a maioria que tira A não trabalha porque eu tive uma 
experiência, assim, eu convivi com isso. A filha do meu patrão fez pra cá. E ela tirou A. 
Ela não trabalha, ela não faz nada, ela só estuda. Aí eu acho que assim, se eu pudesse só 
estudar, não trabalhar, acho que eu teria passado também. Agora, a minoria trabalha mas 



                                                                                                                                                                                           
eu acho assim que tem que ser uma coisa, muito esforço, sei lá, tem que resistir mesmo. 
(Bel) 

 
 As explicações dos três citados acima e a de Luciana envolvem claramente o componente 

de pertencimento social na produção das desigualdades de desempenho no vestibular, na medida 

em que além de focalizarem o pouco tempo disponível para os estudos, decorrente do ingresso 

ao mercado de trabalho, reconhecem o peso que uma trajetória escolar desenvolvida em uma boa 

escola (ou seja, numa escola particular), sob o apoio dos pais, têm na produção da tão 

mencionada base necessária à aprovação no vestibular. 

 
 
Pra fazer vestibular tem que ter base, cara, tem que ter base. Não tem jeito, eu li até uma 
reportagem esses dias que a porcentagem de pessoas que estudaram em colégios públicos, 
vou até trazer pra você na Folha Dirigida, é de 1,89% de pessoas que estudaram na escola 
pública que freqüentam a universidade, 1,89%, pô, brincadeira. 

 
  

Os depoimentos de Léo, Fábio, Vinícius, Mariana, Regiane e Jorge compartilham a idéia 

de que o aluno que passa é aquele que estuda. Ninguém vai discordar do fato de que não há 

quem seja aprovado nos vestibulares das universidades públicas, sem ter um mínimo de 

apropriação do gigantesco conteúdo das várias disciplinas. Mas essas explicações carregam 

vários significados que valem a pena serem destacados.  

 

Elas situam a preparação para o vestibular no momento pontual imediatamente anterior à 

prova, sem nenhuma referência aos doze anos ou mais que passaram dentro da Escola, ou seja, 

não há referência ao desenrolar e a diversidade de trajetórias escolares, como se o momento da 

preparação para o vestibular começasse no ponto zero, de onde todos partiriam na corrida à 

universidade. Fica claro aqui, o peso atribuído ao esforço e auto-determinação individuais. Passa 

aquele aluno que sabe dividir as coisas, tem tempo de estudar, se esforça. Não é aquele aluno do 

curso mais caro ou do mais barato. O essencial é o psicológico. Acho que todos têm condição de 

passar (Mariana), tem que ter calma ao fazer a prova, pensamento positivo, ler muito, ver todos 

os jornais, ler revistas para ir captando o gosto pela leitura, sem nervosismo, aí vai tá confiante 

(Léo). Característica desse tipo de visão e estabelecendo coerência com ela, aparece a ênfase no 

papel do "psicológico", mais um fato que corrobora para consideramos essas explicações 



                                                                                                                                                                                           
estritamente individualistas do fracasso/sucesso no vestibular. O sucesso dependeria do papel do 

indivíduo em estudar bastante e manter-se calmo durante a prova. 

 

Para Regiane o aluno que passa com uma "certa facilidade" no vestibular é muito CDF, 

acho que ele estuda o dia inteiro 24 horas por dia se duvidar, aí eu acho que isso daí tem muito 

mais chance, porque eu só estudo final de semana porque durante a semana eu trabalho o dia 

inteiro. 

  

Essa visão de que preparação para o vestibular é sinônimo de muito esforço, resistência, 

dias inteiros de estudo, chamou-me muito atenção por contrapor-se à idéia da "precisão e a 

rapidez de uma flecha", expressão utilizada por Nogueira (2000: 129), para referir-se à passagem 

da escola para universidade entre os alunos das camadas médias intelectualizadas. Ora, os alunos 

das camadas populares, ao chegarem em um pré-vestibular deparam-se com conteúdos 

gigantescos, que nunca viram na escola. Em 2001, aqui no pré, que dificuldade, não entendia 

nada, não sabia nada, entendeu? Não sabia nada. Parecia que eu nunca tinha estudado, que eu 

perdi 3 anos, né? (Claudia) Diante de suas dificuldades de apropriação de tamanho conteúdo, só 

podem pensar que quem passa no vestibular é um nérdi (Mariana), aquele que só estuda, não 

namora, não se diverte. Tem que estudar, esquecer um pouco a vida e... estudar (Jorge). 

  

Mesmo reconhecendo em outros momentos da entrevista, a importância do papel da 

família na escolarização e da Escola na produção do fracasso, quando perguntados sobre o perfil 

do aluno que passa no vestibular, muitos esqueceram-se de reconhecer nas longas histórias 

escolares, a bagagem que cada um carrega. E que sem dúvida, depende não unicamente do 

pertencimento social de classe, mas tem nele um grande peso. 

  

Minha hipótese é que, acreditar na explicação no nível individual, para os alunos das 

camadas populares, seja mais interessante para o seu sucesso escolar e/ou profissional, na 

medida em que pensar que, só depende de seu esforço, a obtenção de êxitos escolares e 

profissionais, pode ter um reflexo muito maior no seu poder de auto-determinação do que pensar 

que fazem parte de uma parte da população que têm, estatisticamente, menos chances de 



                                                                                                                                                                                           
obtenção de sucesso escolar e de ocupação das posições social e economicamente mais 

privilegiadas. Por um lado, a explicitação das teorias reprodutivistas seriam imobilizantes para os 

indivíduos: alunos das camadas populares e professores otimistas. Mas por outro, seu 

ocultamento, pode levar ao entendimento de que o problema do "fracasso" é questão estritamente 

individual e, portanto, pode levar à desmobilização coletiva. 

 

4.3. Quais seriam as soluções para a questão das desigualdades de 

oportunidades escolares entre os grupos sociais? 
 

Tentando sair um pouco das análises que tem por objetivo apenas o diagnóstico dos 

problemas, resolvi questionar os alunos (aqueles que apontaram em suas falas, situações de 

desigualdades escolares entre "ricos" e "pobres") sobre quais seriam, então, as mudanças para 

que esse quadro não permaneça como o percebemos. Antes disso, contudo, por tratar-se de tema 

de grande importância e atualidade, não pude perder a oportunidade de perguntar aos sujeitos 

dessa pesquisa, suas opiniões a respeito da questão das cotas para negros e estudantes de escola 

pública, implementadas pela primeira vez no Brasil, no vestibular de 2003 da Universidade do 

Estado do Rio de Janeiro. No entanto, o mesmo motivo que levou-me a ouvi-los sobre esse 

assunto, leva-me agora a optar por não discuti-lo, nesse momento. 

 

Entendendo a exigência por discussões que superem as impressões do senso comum, 

optei por considerar as opiniões dos alunos apenas como sugestões de questões de pesquisa para 

aqueles que pretendem compreender a importância da reserva de vagas como uma política 

pública, bem como o seu papel frente às desigualdades sociais e de origem étnica, no Brasil.  

 

Freqüentemente, as falas dos entrevistados referiam-se a um lado positivo e um lado 

negativo das cotas. Em relação à reserva de vagas para alunos de Escola Pública, de qual 

vestibular participaram nove dos doze entrevistados (Anexo 3), a maioria entende que não vai 

diminuir a desigualdade (Vinícius), a educação tem que mudar desde o primário, mas por outro 

lado, precisam, têm o sonho (Luciana), principalmente porque eles tão acostumados com aquela 

materiazinha pobrezinha, quem tem recurso faz curso (Regiane).  



                                                                                                                                                                                           
 

Ao mesmo tempo em que essa proposta de política pública traz, para esses alunos, a 

esperança de alcançarem o tão sonhado ingresso na universidade, a questão do reforço do 

estigma de inferioridade dos pobres em relação aos mais abastados, está presente em suas falas:  

 
 
(...) apesar de tá participando da seleção do SADE, no caso, que reserva essas cotas de 
vagas- eu sou contra, eu não sou a favor. Não sei se é um pouco de hipocrisia minha, dizer 
que sou contra e mesmo assim tô usufruindo disso, mas mesmo assim eu sou contra porque 
é muito fácil você reservar um determinado número de vagas, você dizer: não, negros, tem 
tantas vagas assim reservadas pra negros na faculdade pública e tem tantas vagas 
reservadas pra alunos de escola pública na faculdade pública. É muito fácil você fazer isso 
e não investir realmente na escola pública, você não buscar tá colocando, dando um 
ensino de qualidade, porque se você reservou a vaga, o cara só vai disputar com quem é 
da escola pública. (...) Mas isso tudo eu acho que já é uma forma de exclusão e 
discriminação porque eu não sei como vai ser depois que o pessoal entrar na faculdade, ou 
que eu entrar na faculdade, dentro dessa reserva de vagas. Eu não sei se vai haver uma 
exclusão, se vai haver turmas separadas, não sei o que vai acontecer. Mas, com certeza, 
você vai ter uma... vai ser tachado. (Vinícius) 

 
 Podemos observar a questão do estigma já presentes nas sublinhas das falas de Regiane e 

Luciana (acima). Por que elas referem-se a terceira pessoa do plural, se elas foram estudantes de 

escolas públicas e fazem parte do vestibular de reservas de vagas? 

 

Já Claudia acha a reserva uma maravilha porque o ensino da Escola Pública é muito 

defasado em relação ao nível da escola particular. (...) a pessoa que estuda em escola pública 

tem que ter uma ajuda do governo sim. E Mariana concorda porque só vê gente "que pode" em 

universidade pública (...) e tem gente que não pode, que se mata, está se matando de trabalhar 

para pagar uma faculdade particular. Ela refere-se à afirmação que tem-se tornado habitual, 

entre os pesquisadores, de que,  

 
no Brasil, nas últimas décadas, dois tipos de trajetória escolar vêm se estruturando: de um 
lado, freqüência a escolas privadas de ensino fundamental e médio e, depois, ensino 
superior público para os favorecidos - o chamado "circuito virtuoso"; e inversamente, 
freqüência a escolas públicas de ensino fundamental e médio e, depois, faculdades 
particulares (em geral de baixa qualidade) para os mais desafortunados - o chamado 
"circuito vicioso"  (Nogueira, 2000, apud Souza, 1990/1991) 

 



                                                                                                                                                                                           
 Em relação às cotas para negros, Regiane (inscrita nessa cota), Vinícius e Bruno 

consideram-na como uma expressão do preconceito contra o negro, porque eles acham que não 

pode concorrer com o branco (Regiane); o movimento deveria se opor a isso. É uma forma de 

tachar o negro como incapaz de disputar com aqueles que, teoricamente, sabem mais. Política 

de exclusão, totalmente preconceituosa e cômoda. (Vinícius, que se auto-declara negro, mas fez 

o vestibular do SADE). 

  

Já Bruno, considera também como forma de discriminação. Mas sabe que essa 

discriminação é antiga. 

 
 
Muito engraçado lá no quartel, tu vê pouquíssimos ..., no quartel que eu trabalho tem 
almirante, cargos de altíssimas patentes, ali tu vê a discriminação, eu sou da marinha, 
poxa dificilmente é..., tu vê lá um oficial negro, dificilmente. O pessoal fala, mas no Brasil 
somos todos mestiços, mas não tem não cara. E detalhe, tu vai vê tudo com nome sopa de 
letrinha que a gente chama, tem uns nomes esquisitos, a maioria descendentes de ... Agora 
essa política de cotas é discrimina..., não deixa de ser discriminação também. 

 

Nesse mesmo caminho, apontando para o fato inegável da desigualdades de 

oportunidades sociais entre os considerados negros e os considerados brancos, pela sociedade, é 

que Claudia (inscrita no vestibular de cotas para negros) considera a política de cota para negros 

melhor ainda: 

 
 
Porque você vê na faculdade, a maioria, eu já tive reparando isso, é... você vê o negro 
aqui na faculdade, a maioria tá trabalhando de faxina, aqui, entendeu. Ah fala..., que nem 
um colega meu, tem negro na faculdade, falei: tem, tem lá o faxineiro, tem o segurança, 
tem mermo, tem o segurança né? que tá trabalhando de segurança, tem o ascensorista, 
entendeu? Tem sim, tem o faxineiro, tá a menina que tá lá limpando lá, aí tem negro. Mas, 
pô, você vê a diferença gente, a diferença é enorme. Você pega... pra cada...acho que pra 
cada 6 estudantes universitários aqui, 1 é negro, entendeu? É uma diferença enorme, 
então, essa ajuda eu acho que todas as faculdades deveriam adotar essa medida. 

 

 Por fim, perguntei aos alunos quais seriam as mudanças, o que precisava ser feito para 

mudar o quadro de desigualdades escolares, no Brasil, independente de considerarem a política 

de cotas adequada ou não. As respostas centraram-se principalmente em dois aspectos: melhora 

do ensino público e mudança de valores. 



                                                                                                                                                                                           
  

O governo deveria investir na educação, para que a escola se tornasse mais interessante 

(Jorge). As mudanças na Escola Pública deveriam incluir também: melhores salários para os 

professores (Bel), mais e melhores professores e que seja bonitinha (Claudia) e boa, no nível de 

uma particular (Luciana). 

  

Vale a pena ressaltar o depoimento de Jorge, por ter sido o único a criticar os 

conhecimentos escolares e apontar também sugestões sobre como poderiam ser trabalhados na 

Escola, de forma a transformá-la em um ambiente atraente às crianças. 

 
 
A escola não explica o dia-a-dia não. A escola só joga... coisas que você às vezes nem vai 
usar. Fórmulas, algumas cois..., você nem vai usar, pô pra que que serve isso? Tá 
aprendendo lá, pra que que serve isso? Ah, vai servir pro vestibular. Professora falava 
assim. 
(...) a criança quando (...) vai pra escola, primeiro ela tem que aprender tudo sobre o país 
(...), pra depois aprender o que acontece lá fora, entendeu. Temos que aprender a nossa 
cultura primeiro, a nossa língua, não é isso que acontece. O pessoal já entra lá 
aprendendo inglês, entra na escola pequeninho já aprende inglês, poxa cara, não sabe nem 
falar o português correto, já quer aprender inglês, já joga aquela carga de inglês lá, 
aquela influência americana, isso não é certo. Já aprende história geral, já aprende, pô, 
não aprende... aí pergunta: vem cá, o que que aconteceu no Brasil em 1889? Fala, pô, não 
sei. Não sabe. Tem que aprender sobre o Brasil, primeiro temos que dar valor a nossa... 
temos que ser patriotas também, nacionalista, dar valor ao nosso país primeiro, depois é 
lá fora, depois é que vem os lá de fora, depois você aprende inglês, alemão... depois você 
aprende essas coisas. 

 
 Nessa sua observação, Jorge chama atenção para um dos aspectos da cultura escolar, 

destacado por Tura (2000: 66): "a pouca articulação entre o vivido como atividade pedagógica e 

o cotidiano dos alunos", e mais: ao questionar o aprendizado da história de outros países, antes 

mesmo que conheçamos as nossas histórias; e o aprendizado do inglês, não estaria 

desnaturalizando os conteúdos ensinados na Escola? Conteúdos esses, naturalizados e 

concebidos como universais e fixos pela cultura docente? 

  

Mais adiante, Jorge continua, dessa vez justificando o desinteresse das crianças em irem à 

escola. Sua crítica caminha no sentido de que do jeito que está, ela só exclui aqueles que deveria 

acolher. As crianças vão para escola obrigadas pelas mães e os adolescentes e adultos, porque 



                                                                                                                                                                                           
precisam do diplomai. Enquanto isso, a escola mantém em seu seio, adolescentes com 12, 13, 14 

anos na segunda série, sem saber ler e escrever. 

 
 
E aí o governo oferece uma bolsa educação, uma bolsa escola (R$ 15,00), "um salário"... 
aí a mãe: ó, vai pra escola! Manda o cara ir pra escola, o cara vai e pronto. Tem que dar 
o ânimo da pessoa que tá na rua ali, a pessoa que larga a escola e vai pra rua, voltar pra 
escola pra aprender. Tem que dar o ânimo no cara, é o termo, tem que arrumar um jeito 
de fazer isso. E investir na educação. Investir na educação é isso, é o cara acordar de 
manhã cedo sozinho, pô, vô pra escola. Pegar o caderno, pô, vô pra escola. Sem ninguém 
mandar ele ir. (...) Não, meu filho, hoje não tem escola não. A criança chora, entendeu? 
Isso que deve ser feito. Investir na educação, pra que as pessoas possam ir à escola (ênfase 
no ir). Não: ó, tem que ir pra escola porque isso e isso e isso. 

 

 Considero brilhante o depoimento de Jorge, que deve ser ainda mais valorizado por ser a 

fala de quem conhece de perto essa realidade descrita. Para completar, ainda perguntei-lhe como 

as escolas públicas poderiam tornar-se mais interessantes. 

 
Poxa, como é que faz pra isso ser feito? (É. O que que tem que ter então?) A educação tem 
que ser melhor, né. (Melhor como assim?) Ah, melhor como, né? (pausa) Deixa eu ver... 
Ah, tem que ser, ao invés de ser, pô, os estudos assim, pô, antigamente no colégio do meu 
primeiro grau tinha muitos passeios, sabe? O cara dava aula ao ar livre, assim, entendeu? 
Pôxa, ensina matemática, história, física, a gente saia muito pra museu, pra visitar, 
conhecer, entendeu? Isso já animava o cara, tinha que ser uma coisa assim, entendeu? 
Pra... levar a pessoa pra conhecer as coisa e ao mesmo tempo ensinar. Isso que deve ser 
feito, investir pra que... 

 

 

 Mas, o investimento do governo para torná-la "mais interessante" (do ponto de vista de 

quem? - é preciso perguntar) é suficiente para que as pessoas desejem ir à Escola? 

  
Não é o que acham Luciana, Vinícius, Regiane e Claudia. Para Vinícius, o governo deve 

investir numa Escola Pública de qualidade, mas isso não basta. É preciso que haja uma mudança 

de valores entre as pessoas, que perderam a ilusão de que a escola seja a melhor forma de você 

tá crescendo realmente, acham que podem conseguir dinheiro - que é o que todo mundo quer - 

com muito mais facilidade. (...) tentando ser artista, jogador de futebol, ou se envolvendo com o 

tráfico. E considera que a exigência de uma Escola Pública de qualidade só será possível se as 

pessoas continuarem acreditando na escola. 



                                                                                                                                                                                           
   

Podemos sugerir a hipótese de que, o ingresso na Escola, de parte da população antes 

excluída dela, tem tido como uma das repercussões, o que Vinícius chamou de perda da ilusão 

na Escola. Talvez, as camadas populares estejam percebendo que o acesso e até a permanência 

durante anos na Escola, não é, necessariamente, o que leva a posições privilegiadas social e 

economicamente. Paradoxalmente, quanto mais elas se aproximam da instituição Escola, mas 

elas deparam-se com "uma espécie de terra prometida, semelhante ao horizonte, que recua na 

medida em que se avança em sua direção" (Bourdieu & Champagne, 2001: 221). 

  

Por último, a idéia de que o que deve ser mudado é a estrutura social e que a Escola deve 

servir como meio para que isso aconteça, aparece no depoimento de José, que percebe algumas 

mudanças para melhor, na sociedade brasileira, com relação à educação.  

 
As pessoas estão tendo mais acesso à leitura, vem dizer que brasileiro não lê, ele não lê 
porque não tem tempo, cara, pô. O indivíduo que trabalha 8 horas por dia, ele ainda vai 
ter tempo de ler em casa? Eu acho que é as idéias da filosofia marxista, ela tem que ser 
aplicada dessa maneira de uma maneira contextual, até porque você percebe que o Marx 
ele não era um cara do meio da revolução, mas ele era um cara que colocava a filosofia 
da revolução , ele era um cara estudado. Então você percebe que pra você ter alguma 
coisa você tem que estudar, né pra fazer revolução, precisa estudar, né não adianta você 
querer fazer uma coisa sem ter a base se a base é o conhecimento, a leitura, é a escola, 
vamos dizer assim, infelizmente você tem que lutar muito pra chegar a ..., atingir o seu 
objetivo. 
 
A perspectiva de José é que, para que seja possível a construção de uma sociedade mais 

justa, é preciso primeiramente que as pessoas reconheçam que vivem em uma sociedade injusta. 

E que a Escola seria o meio através do qual nós pudéssemos nos apropriar de elementos que nos 

possibilitem interpretar o mundo não como parece, mas como realmente é.  

 

Agora, uma questão se faz necessária: Isso é possível dentro desse espaço que se constitui 

como um dos mais importantes meios através do qual são justificadas as desigualdades de 

oportunidades sociais e políticas, em nossa sociedade? Essa é a questão que sempre carrego 

comigo, e que se impõe mais fortemente, todas as vezes que ponho meus pés numa sala de aula, 

para ensinar Biologia. 
 



                                                                                                                                                                                           
 
 

NOTAS - CAPÍTULO 4 
 
1 As respostas de cada um dos entrevistados, na maioria das vezes, envolvem mais de uma 
categoria. 
 
2 A expressão utilizada "o olhar que não quer ver" é título do livro de Tura, citado na 
bibliografia. 
 
3 Ver a respeito da função ideológica da rotulação, Apple (1982). 
 
4 Ver também Forquin (1995). O autor fala das tendências atuais da sociologia da educação, na 
busca por focalizar pequenas unidades de análise.  
 
 
 
 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 Esse estudo, por seu caráter exploratório, possibilitou levantar algumas questões a 

respeito da tão proclamada universalização do acesso ao ensino básico, no Brasil, a partir do 

confronto entre a aparência da democratização da educação e a realidade de exclusão em que 

vivem os filhos de trabalhadores inseridos nos sistemas de ensino. Partindo do pressuposto de 

que essa exclusão se dá através do discurso da igualdade de oportunidades, em que o 

sucesso/fracasso dos indivíduos seriam resultados de seus méritos, procuramos analisar nas falas 

de sujeitos das camadas populares, relativamente bem sucedidos na Escola e em situação de 

seleção no vestibular, as concepções sobre seus próprios desempenhos escolares e os dos outros. 

Sem a pretensão de tirar conclusões sobre a questão estudada, mas objetivando suscitar ainda 

mais questionamentos, é que partimos para algumas considerações finais. 

   

A mobilização familiar na produção de um ethos favorável à escolarização e realização 

de todo um trabalho escolar constitui um fator importante na produção de trajetórias de 

longevidade escolar nas camadas populares. No entanto, não é  condição suficiente para manter o 

aluno na escola, uma vez que a adesão do filho aos significados positivos em relação à 



                                                                                                                                                                                           
escolarização depende também dos "veredictos da escola e, portanto, passa pelo sucesso escolar" 

(Bourdieu, 2001: 233). Ou seja, além de um ambiente familiar favorável à escolarização, a 

construção de uma trajetória de longevidade escolar, nos meios populares, depende é claro da 

Escola, onde, dentre outras coisas, os papéis de alguns professores e do grupo de iguais podem 

reafirmar aspirações, inclusive, mais "ambiciosas" que às do meio familiar desse aluno.    

  

Como vimos, essas trajetórias são construídas passo a passo, através de oportunidades e 

aconselhamentos bem aproveitados e, portanto, podem atingir um caminho que não foi projetado 

inicialmente (o da ida universidade, como é o caso), sendo marcadas por um certo grau de 

imprevisibilidade, como também observou Viana (2000). 

  

As falas dos sujeitos da pesquisa retratam histórias bem sucedidas na Escola, nas quais se 

identificam como bons alunos, esforçados, daqueles que corriam atrás. Ao usarem essas 

explicações, não necessariamente estarão dizendo que os outros (o grupo de iguais, vizinhos ou 

pessoas do bairro) não obtém sucesso porque são acomodados, preguiçosos etc, mas podem 

apenas estar revelando o empenho e a auto-determinação exigidos para que, como pertencentes 

aos grupos sociais historicamente pouco escolarizados, consigam atingir níveis de escolarização 

pouco prováveis para o meio sócio-cultural em que vivem. 

  

Toda a mobilização familiar, empenho individuais e a construção de aspirações mais 

ambiciosas, no entanto, esbarram com a realidade de exclusão ao acesso à universidade pública e 

a postos de trabalho mais favorecidos social e economicamente, a que estão submetidos os filhos 

dos trabalhadores, incluídos na Escola. Foi referindo-se à essa modalidade de exclusão 

silenciosa, que se dá inclusive entre os mais bem sucedidos alunos das camadas populares, que 

Bourdieu e Champagne (2001) criaram a expressão "excluídos do interior". 

  

Um dos pontos a serem destacados é que, aos sujeitos participantes da pesquisa, é clara a 

desigualdade de oportunidades escolares entre os diferentes grupos sociais, no Brasil. No 

entanto, a explicação em torno dessa questão tem como idéia principal a concepção de que os 

mais favorecidos têm acesso às escolas particulares, consideradas como sendo intrinsecamente 



                                                                                                                                                                                           
de boa qualidade, enquanto os pobres só podem contar com a Escola Pública, considerada fraca, 

atrasada e inoperante. 

  

Não há dúvidas de que há muito a se fazer para que as escolas públicas funcionem: em 

relação às condições materiais, melhorias salariais, incorporação de pessoal (a falta de 

professores é algo alarmante na rede estadual de ensino do Rio de Janeiro, pelo que venho 

observando na prática, assim como a falta de segurança nas escolas e de pessoal de secretaria), 

etc. É certo também que esse quadro tem como reflexo imediato, a desmotivação tanto de 

professores, quanto dos alunos. O descaso através do qual tem sido tratado o ensino público e, 

conseqüentemente, os sujeitos nele envolvidos: população de maneira geral e profissionais de 

ensino, é inconstitucional. Como garantir o cumprimento da obrigatoriedade do ensino básico se 

o próprio Estado não dá condições mínimas da Escola funcionar? Como evitar que nossos alunos 

não percam a ilusão na importância da Escola? Será ela realmente importante? Para quem? E, no 

que consiste essa mudança? 

 A perda da ilusão na Escola, comentada por alguns dos sujeitos entrevistados nessa 

pesquisa, é outro ponto que precisa ser destacado. Sobre essa questão, Bourdieu & Champagne 

(2001) observam-na como um fato decorrente do ingresso, nos sistemas de ensino, de parte da 

população, até então excluída dele. O interessante é que, na medida em que a Escola abre suas 

portas a todos, o discurso da igualdade de oportunidades e de ascensão social, através do estudo, 

vai sendo desmascarado. Através do papel excludente da cultura escolar, que tem maior 

proximidade com a cultura que circula entre os grupos mais favorecidos, aqueles que já são 

social e economicamente desfavorecidos vão sendo alocados para ramos (o ensino supletivo ou 

técnico, por exemplo) e/ou estabelecimentos de ensino (como as faculdades particulares) que 

oferecem um diploma desvalorizado frente ao competitivo mercado de trabalho. 

  

É provável que uma situação dessas engrosse o coro daqueles que já diziam: Vai estudar 

pra quê? Pra lavar banheiro de madame? - como disse o pai de Claudia. Ou como disse um ex-

aluno meu: Professora, pra que eu vou aprender isso (questões de Física, sobre velocidade 

média), se vou ser pintor de parede? Mas, se por um lado o ideal da ascensão social através da 

Escola é questionado por alguns, é também por acreditar nele que o grupo pesquisado conquistou 



                                                                                                                                                                                           
o ensino médio e alguns podem até chegar à universidade pública (Vinícius, por exemplo, foi 

aprovado no vestibular da UERJ).  

 

Aqui, faz-se necessário voltar a uma das preocupações que levou-me a desenvolver esse 

estudo. O sucesso de alguns membros das camadas populares pode até ser considerado exemplo 

de como o esforço, a auto-determinação, o papel da família pode levá-los aos postos de trabalho 

mais valorizados social e economicamente. Mas, esse discurso não pode perder o cenário social e 

político, onde atuam essas trajetórias individuais. Senão encorremos no equívoco de afirmar que 

há espaço para todos nessa sociedade, tradicionalmente desigual, em que a Escola funciona 

menos na produção de igualdade do que na legitimação das desigualdades sociais. 

 

Como observa Tura (2000), a igualdade de tratamento que acontece nas escolas não tem 

nada a ver com o princípio de democracia e sim, diz respeito a tentativa de homogeneizar 

pensamentos, formas de ver o mundo e atitudes, baseada numa cultura "que é excludente da 

diversidade pessoal e cultural. Uma igualdade que homogeneiza uma certa visão/concepção de 

mundo" (p. 116). E é pelo fato dessa cultura escolar ser naturalizada, que se apoia o caráter 

simbólico através do qual a Escola legitima as desigualdades sociais. 

 

Partindo desse pressuposto, é que carrego comigo a seguinte questão: É possível, dentro 

dessa instituição, construir um trabalho de resistência à essa cultura excludente da Escola e ao 

mesmo tempo, desnaturalizá-la para que os alunos percebam a relação entre ela e a estrutura 

social desigual em que vivemos? 

 

Essa minha questão vem da crença de que esse tipo de debate pode levar os alunos a 

olharem seus próprios "fracassos" não mais como uma deficiência pessoal ou como uma 

inoperância adstrita à Escola Pública. Deslocando a questão do fracasso escolar do caráter 

exclusivamente individual ou como tendo alguma coisa a ver com a Escola Pública, para uma 

questão de caráter coletivo e de classe social, poderemos ao menos ter indivíduos mais 

conscientes do seu espaço social e, assim, quem sabe criar espaços para mudanças? 

 



                                                                                                                                                                                           
A fala de Mariana pode ser um exemplo de como, apesar do discurso da igualdade de 

oportunidades escolares "não colar mais", a explicação sobre o sucesso dos membros das 

camadas mais favorecidas pode ser ainda muito nebulosa, no sentido de confusa. É interessante 

perceber que, primeiro, ela diz que todos têm condições de passar no vestibular, todos os 

vestibulandos que estudam. Num outro momento, se contradiz afirmando que, só vê gente que 

pode em universidade pública. Pergunto por que ela acha que isso acontece. Após uma certa 

hesitação, responde: até mesmo o conhecimento de outras pessoas, ou até mesmo o dinheiro... 

Para ela, existiram formas de comprar ou reservar vagas nas universidades para alguns, tudo isso 

aconteceria fora dos trâmites oficiais, é claro. Queria ouvir mais sobre o que Mariana tinha como 

explicação das desigualdades de sucesso entre "ricos" e "pobres", já que para ela a Escola 

Pública era boa, e continuei a provocá-la. Em outro momento de suas falas diz que,  

(...) não tem diferença de igualdade, tem de conhecimento, em algumas coisas, mas não... 
ele ("o aluno" que faz os "melhores" cursinhos preparatórios) não é totalmente diferente de 
mim, do mesmo jeito que ele pode entrar, eu também posso. Se ele estuda, se ele sabe, eu 
também posso estudar, pelo mesmo caminho que ele estuda. Principalmente, porque eles 
são mais frios, eu disse quem é o frio que passa, já reparou? 
 

Esses alunos que são... que tem dinheiro, são filhos de papai... eles chegam aqui..., outro 
dia eu tava reparando, ano passado, eu mesma tava com medo deles. Eu tava assim: ah, 
pô, já que ele estudou no Miguel Couto - que eles vem ca blusa do curso e tal- ele vai 
passar. Então fiquei com aquilo na cabeça me desanimando mesmo, aí eu fiquei assim: são 
frios, eles chegam assim, entendeu? Parece que são computadores. Os professores têm um 
disquete, botaram um disquete neles, e eles estão lá, tic tic tic. Sabe? 
 

Resolvi destacar o depoimento de Mariana, no momento das considerações finais, por me 

ajudar a trazer à tona a questão de que, apesar de poucos acreditarem em direitos iguais frente à 

escolarização, às explicações sobre essas desigualdades foge o que há de mais importante: a 

cumplicidade entre a cultura escolar e a cultura da elite. Sem perceber essa aspecto da Escola e já 

que não acredita na superioridade do ensino particular em relação ao público, Mariana só pode 

supor na existência de esquemas ilegais de acesso à universidade, como o uso de "pistolões", o 

que pode até existir, mas não como explicação para as desigualdades de acesso entre as classes 

sociais. Também pode supor que os alunos mais abastados são verdadeiros computadores, nos 

quais os professores colocaram disquetes. 

 



                                                                                                                                                                                           
Interessantíssima, essa imagem, criada por Mariana para descrever esses alunos "frios", 

que poderiam ser os alunos da pesquisa de Nogueira (2001), para os quais a ida à universidade se 

faz quase que naturalmente. Para Mariana e todos os outros entrevistados, para os quais, a 

aprovação no vestibular se dá apenas entre aqueles que estudam muito, muitas horas por dia, e 

com muito esforço, é difícil supor a existência desse grupo estudado por Nogueira, para os quais 

a aprovação se deu, em sua maioria, sem o acesso aos cursinhos preparatórios e logo no primeiro 

vestibular, quando eram recém-saídos da escola. 

 

Minha hipótese é de que a dualidade: ensino público para pobres e ensino particular para 

as classes médias e altas contribua para a ocultação desse aspecto fundamental da reprodução 

social realizada nas escolas: a proximidade entre a cultura escolar e os meios sociais mais 

favorecidos. É claro que essa ocultação não existe por causa disso e nem é verdade dizer que o 

fim dessa dualidade serviria para revelar esse aspecto da cultura escolar, mas a considero 

importante na produção de subjetividades que atribuem, exclusivamente, ao indivíduo a culpa 

por seus fracassos ou o mérito por seu sucesso.  

 

Estudando com pessoas do mesmo meio social ou de meios sociais próximos, os 

desempenhos escolares só podem ser medidos pelas capacidades individuais, mas quando um 

sujeito das camadas populares tem a oportunidade de estudar ou se confrontar com membros de 

classes sociais mais favorecidas poderia perceber um contexto mais amplo de aspectos sociais e 

culturais envolvidos no fracasso e sucesso escolares. Poderia, por exemplo, perceber que a 

linguagem falada e exigida na Escola é muito mais próxima da falada nas casas dos mais 

favorecidos social e economicamente e, não naturais aos sujeitos inteligentes e dotados. 

 

Como sabemos que essa dualidade, no Brasil, deve permanecer ainda por muitos anos, 

voltamos a pergunta que fiz anteriormente: É possível na Escola, construir individualidades 

(alunos e também professores, incluindo-me aqui) mais conscientes em relação ao papel dela, 

para que possamos resistir ao seu poder de dominação e consigamos ser cidadãos questionadores 

frente às questões sociais? Por fim, outra pergunta que, atrelada a anterior, tem me ocupado 

bastante como professora de Escola Pública é: Como discutir com os alunos, em sala de aula, 



                                                                                                                                                                                           
sobre os limites da Escola em uma sociedade classista, sem desmotivá-los a lutar 

individualmente por acesso a melhores empregos e à universidade? O desafio é grande. 
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Anexo 1- Roteiro da entrevista semi-estruturada 

 

1. Solicitar que o aluno conte a sua trajetória escolar, desde a sua entrada na escola até o 

término do ensino médio. 

 

2. Como foi a participação de sua família nesse processo? 

 

3. Como e quando você decidiu fazer vestibular? E por que resolveu faze-lo? 

 

4. As pessoas com quem você estudou, seus irmãos e seus vizinhos já prestaram o vestibular? 

Se não, por que você acha que elas não tentam? 

 

5. Você acha que vai passar no vestibular desse ano? Por que? 

 

6. Como deve ser e o que deve fazer uma pessoa para passar no vestibular? 



                                                                                                                                                                                           
 

7. Qual a sua opinião a respeito da cotas de vagas no vestibular da UERJ? 

 

8. Se o aluno mostrar-se insatisfeito, perguntar sobre o que deveria ser feito para uma mudança 

no quadro de exclusão na escola. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo 2 - Dados gerais sobre a situação sócio-econômica dos entrevistados 
 
 
A) Bairros e municípios onde residem os alunos: 
 

Nome Localidade 
Mariana Estácio 
Luciana Realengo 

Bel Penha 
Claudia Japeri (município) 
Regiane Olaria 
Bruno Caxambi 
Fábio Realengo 
José Pavuna 
Kelly Irajá 
Jorge Cidade de Deus (Jacarepaguá)

Vinícius Duque de Caxias (município) 
Léo Ricardo de Albuquerque 

 
 
 
 



                                                                                                                                                                                           
B) Ensino médio/idade de conclusão: 
 

Nome Curso idade de conclusão 
Mariana formação geral 18 anos 
Luciana curso normal 17 anos 

Bel formação geral 19 anos 
Claudia técnico (enfermagem) 16 anos 
Regiane form.de professores 18 anos 
Bruno técnico 17 anos 
Fábio formação geral 17 anos 
José técnico (contabilidade) 20 anos 
Kelly formação geral 21anos 
Jorge formação geral 21anos 

Vinícius técnico (edificações) 18 anos 
Léo formação geral 19 anos 

 
Obs.: Kelly e Jorge interromperam os estudos, por dois ou três anos, ambos por problemas de saúde. E 
José ingressou na escola aos 8 anos, porque sua mãe esqueceu de colocá-lo no colégio antes dessa idade. 
 
 
 
 
 
C) Funções que ocupam no trabalho: 
 

Nome Situação Função atual 
Mariana nunca trabalhou .... 
Luciana já trabalhou procura emprego 

Bel  trabalha recepcionista 
Claudia já trabalhou procura emprego 
Regiane trabalha leciona pro jardim 3 
Bruno trabalha militar (soldado naval) 
Fábio nunca trabalhou .... 
José trabalha contador no Conselho Federal de Ed. Física 
Kelly nunca trabalhou procura emprego 

Jorge* trabalha ? 
Vinícius trabalha coord.técnico em av. pós ocupação 

Léo trabalha vendedor ambulante de vinil 
 
* após o término da coleta de dados, fui informada informalmente que Jorge havia conseguido um 
emprego, mas não souberam informar a ocupação. 
 
 
 
D) Ocupação dos pais: 
 



                                                                                                                                                                                           
Nome Pai Mãe 

Mariana segurança faxineira 
Luciana vendedor/bico dona de casa 

Bel não soube informar empregada doméstica 
Claudia desempregado (biscate mecânico) costureira 
Regiane não soube informar dona de casa 
Bruno*2 secretaria social da UERJ servente 
Fábio empilhador de empilhadeira dona de casa 
José aposentado operadora de caixa 
Kelly aposentado dona de casa 
Jorge pedreiro enfermeira 

Vinícius metalúrgico dona de casa*1 
Léo aposentado dona de casa 

 
*1- a mãe de Vinícius é professora primária. De acordo com depoimento do filho, não trabalha fora por 
priorizar tomar conta do irmão ainda pequeno. 
*2- Bruno não especificou a ocupação de seu pai, dizendo apenas que não exerce a profissão de 
advogado. 
 
 
 
 
 
 
E) Grau de escolaridade dos pais: 
 

Nome Pai Mãe Avó Tia 
Mariana 8a. série 8a. série 3a. série
Luciana 2o. grau incompleto 2o. grau  

Bel 4a.série analfabeta *1  
Claudia 4a.série 3a. série  
Regiane não soube informar 4a. série  3o.grau 
Bruno 3° grau 4a. série  
Fábio cursa o 2o. grau *3 2o. grau incompleto 
José 3° grau 2o. grau 
Kelly 4a. Série analfabeta *2 
Jorge não informou 3o. grau 

Vinícius 2o. grau 2o. grau 
Léo 1o. grau incompleto*4 1o. Grau incompleto 

 
*1- nunca freqüentou escola. 
*2- de acordo com o depoimento da filha, sabe apenas escrever o próprio nome. 
*3- retornou à escola, por exigências do trabalho; havia interrompido os estudos na 4ª série. 
*4- não sabe informar com certeza. 
 
F) Função que exercia no primeiro emprego/ idade: 



                                                                                                                                                                                           
 

Nome 1o. Emprego Função 
Mariana .... .... 
Luciana 16 anos balconista de lanchonete 

Bel 18 anos escritório 
Claudia 14 anos professora de uma escolinha 
Regiane 22 anos professora de jardim 
Bruno 15 anos office-boy 
Fábio .... .... 
José 16 anos estagiário em contabilidade 
Kelly .... .... 
Jorge 14 anos vendedor de sanduíche na praia 

Vinícius 19 anos técnico em edificações 
Léo 18 anos vigilante 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo 3 - Situação dos entrevistados no vestibular 2003 
 
A) Carreiras para as quais prestaram vestibular: 
 

Nome vestibular Tipo de vestibular na Uerj 
Mariana        Nutr(UERJ),Fisio(UFRJ),Enf(UFF) SADE 
Luciana Pedagogia SADE 

Bel Psicologia SADE 
Claudia Pedagogia cotas para negros 
Regiane Pedagogia cotas para negros 
Bruno Academia de Polícia tradicional 
Fábio Informática SADE 
José Ciências Sociais (UFRJ, UERJ) SADE 
Kelly Farmácia, Enfermagem, Química SADE 
Jorge Letras SADE 

Vinícius Engenharia elétrica (UERJ, UFRJ, UFF) SADE 
Léo História SADE 

 
 
 
 
B) Resultados do vestibular (dados coletados até 13 de março de 2003): 



                                                                                                                                                                                           
 

Nome Situação atual 
Mariana espera o resultado da reclassificação da UERJ 
Luciana espera o resultado da reclassificação da UERJ 

Bel reprovada no vestibular, mas pretende tentar novamente. 
Claudia considera-se com poucas chances de entrar na reclassificação da Uerj. 

Conseguiu um trabalho como operadora de telemarketing e pretende 
cursar o pré-vestibular popular próximo à sua residência 

Regiane classificada no vestibular, mas não aprovada. Sente desanimada, mas 
pretende tentar o vestibular novamente. 

Bruno reprovado, pretende tentar novamente nesse ano 
Fábio reprovado, pretende tentar novamente nesse ano 
José reprovado na UERJ, cursa Ciências Contábeis em uma faculdade 

particular. Apesar de estar na lista de espera da UFRJ, não demonstrou 
esperanças de ser classificado. 

Kelly reprovada na UFRJ e não foi fazer o vestibular da UERJ porque passou 
mal no dia da prova. Já começou a freqüentar um pré-vestibular popular. 

Jorge ? 
Vinícius aprovado no vestibular da UERJ, no curso de Eng. Elétrica 

Léo perdeu o dia da prova porque estava sobrecarregado com a montagem de 
uma peça de teatro, em que trabalhou como iluminador, pretende tentar 
novamente 

 
 
 


